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Sammanfattning 
I en tid med allt mer påtagliga miljöhot, ökande CO2-utsläpp och stigande efterfrågan på el 
är det viktigt att utvecklingen av billig och effektiv förnyelsebar energi fortsätter runt om i 
världen för att kunna konkurrera mot billigare, icke förnyelsebara, energikällor. Ett steg i 
detta är att utveckla och effektivisera solkraft till den nivån att länder och företag väljer att 
investera i solkraft. Mer konkret kan det ske igenom utveckling av nya, mer effektiva, 
solcellsmoduler. 
 
I denna studie ska en ny typ av solcellsmodul, SmartPlus – utvecklat av Innotech Solar, 
jämföras mot deras standardmodul EcoPlus för att undersöka om den nya modulen kan 
bidra till högre andel solkraftsgenererad el i Sverige och där med minska CO2-utsläppen. 
Den nya solcellsmodulen är framtagen för att bättre kunna hantera och ta tillvara på 
solinstrålningen om en del av modulen utsätts för skugga, därför kommer studien simulera 
de båda moduler i en solpark där det sker intern skuggning mellan modulraderna. 
Skuggning av solcellsmoduler leder idag till stora förluster i elproduktionen på grund av 
nuvarande modellers konstruktion och syftet med studien är att undersöka om den nya 
solcellsmodulen är effektivare än den standardmodul som används för tillfället. 
 
Målet med studien är att skapa och verifiera en simuleringsmodell och simulera en solpark i 
Sverige där resultatets variation baseras på radavståndet mellan modulraderna och om 
modulerna är vertikal eller horisontellt placerade för att åstadkomma en variation av 
skuggning. 
 
Den solpark som ger högst elproduktion är en solpark med SmartPlus-moduler horisontell 
modulplacering, men då tillgången på markyta ofta en begränsande faktor bör vertikal 
modulplacering alltid föredras. Resultatet visar dock att i valet av modul till en solpark är 
inte valet mellan SmartPlus och EcoPlus den viktigaste faktorn. Även om SmartPlus 
genomgående har en högre elproduktion på årsbasis är skillnaden marginell till EcoPlus, 
däremot har faktorer som radavstånd och modulplacering en större inverkan på 
elproduktionen och effektiviteten i solparken. 
  



 ii 

Abstract 
In an era of significant environmental threats, increasing carbondioxide emissions and 
rising electricity demand, it is important that the development of cheap and efficient 
renewable energy continues around the world to compete against cheaper, non-renewable, 
energy sources. To do this, the development of solar power have to continute so that 
countries and companies choose to invest solar power insteed of non-renewable energy. 
More specifically, it can be done through the development of new, more efficient, solar  
cells modules. 
 
In this study, a new sort of solar cell module, SmartPlus - developed by Innotech Solar, is 
compared to their standard module EcoPlus to investigate whether the new module may 
contribute to the higher proportion of solar-generated electricity in Sweden and there by 
reducing carbondioxide emissions. The new photovoltaic module is designed to take better 
advantage of the solar radiation when a portion of the module is exposed to shade, 
therefore will this study simulating the two modules in a solar panel plant where there is 
internal shading between the rows. Shading of photovoltaic modules currently leads to 
substantial losses in electricity generation because of the modules design and the purpose 
of the study is to investigate whether the new photovoltaic module are more efficient than 
the standard solar module that currently is in use. 
 
The aim of the study is to create and verify a simulation model and simulate a solar park in 
Sweden where the results variation depends on the spacing between the rows in the solar 
panel plant and if the modules are vertically or horizontally positioned to provide a variety 
of shading. 
 
The solar park that provides maximum power generation is a solar park with SmartPlus 
modules with horizontal position, but since the availability of land is often a limiting factor 
the vertical position should always be preferred. The result shows that when choosing 
module to a solar the choice between SmartPlus and EcoPlus is not the most important 
factor. Even though SmartPlus consistently has a higher electricity production on an annual 
basis, the difference is marginal to EcoPlus, however, factors such as row spacing and 
module placement have a far greater impact on electricity generation and efficiency of the 
solar panel plant. 
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Isc Kortslutningsström A 
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1 Introduktion 
En intensiv användning av fossila bränslen har pågått ända sedan den industriella 
revolutionens begynnelse och 2013 nådde förbrukningen av fossila bränslen nya högsta 
nivåer med ökande CO2-utsläpp som följd (World Energy Statistics 2014). Att ökningen av 
CO2 som förekommer i atmosfären är på grund av antropogen aktivitet har konstaterats i 
flera rapporter och det är även vedertaget inom forskningsvärlden att det är denna aktivitet 
som gör att medeltemperaturen på både land och i hav stiger (Kokic et al. 2014; Cook et al. 
2013). Medeltemperaturen får, enligt EU och FN, som mest stiga med 2°C till 2100 jämfört 
med före industrialiseringen innan det antas få dramatiska konsekvenser för miljön och 
klimatet. Målet med maximalt 2°C temperaturökning antogs först 1996, sedan återigen 
2005 av EU och även förhandlingarna i Köpenhamn 2009 instämde i detta mål. 2°-målet 
har sitt ursprung i forskning från sent 1980-tal som gick igenom historisk data för att 
undersöka vad en fördubbling av CO2-halten har för effekter. Rapporten satte upp en 
riktlinje för beslutsfattare och är en av de främsta anledningarna till att det finns ett grad-
mål idag, ett mål som har väldigt stor betydelse i EU, FN och andra organisationers policy 
(Randalls 2010).  
 
Temperaturökningen har tillsammans med en världsomfattande miljödebatt lett till att flera 
nationer tänker om och nu väljer att investera i förnyelsebar energi. Dock går denna 
förändring inte tillräckligt fort och FN:s klimatrapporter menar även att det inte är 
förnyelsebara källor som är det viktigaste, utan att det ska vara koldioxidneutrala källor. 
ICPP:s senaste prognoser från 2014 visar att om målet med 2°C temperaturhöjning ska 
kunna nås måste energisektorn på en global nivå nästan fyrfaldiga sin produktion av 
koldioxidneutral energi så som förnyelsebar-, kärnkrafts- och fossil energi med CO2-
avskiljning och lagring fram till år 2050. Detsamma gäller även för den globala 
elproduktionen, där den totala produktionen behöver öka från 30 % till 80 % 
koldioxidneutrala källor för att nå samma mål (ICPP Working Group III 2014).  Ett mål 
som med dagens politik antas kommer att misslyckas och troligtvis leda till en 
temperaturökning med upp till 6°C, vilket vore förödande för människor, djur och natur 
runt om på jorden (International Energy Agency 2012a).  
 
Vid en ökning av 2,5 °C kommer 30 % av alla upptäckta arter vara i riskzonen för 
utrotning och den uppskattade höjningen av havsnivån med 0,5 m till år 2100 från ICPP:s 
scenarion kommer att få negativa konsekvenser på många kustlandskap. Dock visar 
mätningar redan idag att vattennivån stiger fortare än dessa scenarion och kan istället leda 
till en ökning med 1-5 m beroende på hur avsmältningen av glaciärerna kommer fortsätta. 
En så extrem ökning skulle kunna leda till en massiv förlust av våtmarker i USA, Brasilien, 
Australien, Indonesien med flera länder. Bortsett från den humanitära katastrofen som en 
höjning av havsvattennivån skulle leda till kommer det även leda till en ekonomisk 
katastrof (Dow & Downing 2006).  
 
Ett viktigt steg för att bromsa och förändra denna utveckling är att fortsätta att utveckla 
och bygga ut koldioxidneutral energi- och elproduktion, där solkraft spelar en stor roll 
eftersom det är den källa som (från mycket låga nivåer) det senaste decenniet växt snabbast 
sett till årlig installerad effekt och därmed har störst potential att minska CO2-utsläpp.  
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I denna studie undersöks därför möjligheten att öka andelen solkraftsproducerad el av 
Sveriges elproduktion genom att använda en ny typ av solcellsmoduler. 

1.1 Solkraft i världen och i Sverige 
Solkraft är den källa som det senaste decenniet växt snabbast sett till årlig installerad effekt 
av de förnyelsebara energikällorna. Mellan åren 2005 – 2011 ökade antalet länder som har 
över 100 MW installerad effekt i solkraft med cirka 20 stycken, vilket kan jämföras med 
Sveriges totala installerade effekt på 43 MW. Framtidsutsikterna antas gå i samma riktning 
och fram till 2017 antas solkraft öka med 35,7 TWh (+27,4%) per år till följd av att 
kapaciteten kommer att öka från dagens 70 GW till 230 GW (International Energy Agency 
2012b). Utöver det spår IEA att 16 % av den globala elproduktionen kommer att komma 
från solkraft år 2050. 
Även i Sverige ökar andelen solkraft, men sett till total produktion i Sverige är den i princip 
obefintligt, se tabell 1.  
 
Tabell 1: Sveriges elproduktion 2012 (Statistiska Centralbyrån 2013)  

Produktion Netto [GWh] Förändring jämf. 2011 [%] 

Vattenkraft 78 412 15 
Kärnkraft 61 393 5 
Värmekraft 15 456 -9 
Vindkraft 7 165 15 
Solkraft 19 32 

 
Till följd av de låga nivåerna finns det en stor potential till att kraftigt öka andelen solkraft i 
Sverige, vilket det även har gjort de senaste åren, se figur 1. Trots att det finns goda 
vädermässiga förutsättningar och att priserna på solceller sjunker i en snabb takt måste det 
till ett politiskt stöd för att få privatpersoner och företag att investera i solceller. 

	  
Figur 1: Kumulativ installerad solcellseffekt och årlig installerad effekt i Sverige (Lindahl 2013)  
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1.2 Glava Energy Center 
Glava Energy Center (GEC) ligger 3 mil sydost om Arvika och är ett världsledande 
testcenter för framtidens förnybara energilösningar. GEC håller för tillfället på med cirka 
12 stycken större projekt där solpark 1 & 2 är bland de större. Solpark 1 består av tre 
anläggningar med 20, 80 respektive 400 stycken moduler vardera och levererar sammanlagt 
en effekt på 108,2 kW och Solpark 2 består också av tre anläggningar med 120, 220 
respektive 100 stycken moduler och levererar en effekt på 70,6 kW. Exempel på andra 
projekt som GEC forskar på just nu är smarta elnät, pumpkraftverk och solparker som inte 
är nätanslutna. 
 
Ett partnerföretag till GEC har utvecklat en ny solcellsmodul (som kallas SmartPlus) 
genom att använda en typ av chip, istället för de dioder som deras standardmoduler (som 
kallas EcoPlus) använder sig av idag, för att hantera partiell skugga på en modul. Företaget 
vill ha en jämförande studie mellan deras standardmodul och den nya modulen för att se 
om det uppstår en skillnad i elproduktion när de utsätts för partiell skugga. All data för de 
olika modulerna och mätdata som kommer från de tester som kommer utföras i Glava ges 
fri tillgång till att användas och publiceras i denna studie. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att bestämma vilken av de både solcellsmodulerna från GECs 
partnerföretag som kan användas mest fördelaktigt i en solpark där det förkommer intern*	  
skuggning mellan raderna, för att på så sätt öka andelen solkraftsproducerad el i Sverige. 
 
Målet är att skapa och verifiera en simuleringsmodell och simulera en solpark i Sverige där 
resultatets variation baseras på radavståndet mellan modulraderna och om modulerna är 
vertikal eller horisontellt placerade för att åstadkomma en variation av skuggning. 
 
Om de nya solcellsmodulerna med fördel kan användas baseras på följande faktorer: 

• Årlig elproduktion i kWh/kWI 
• Platseffektivitet i kWh/m2 
• Maximal elproduktion för varierande radavstånd på begränsad area i kWh/kWI 

1.4 Antagande och avgränsningar 
Följande antagande och avgränsningar har gjorts för denna studie: 

• Solparken är tänkt att vara kopplat till ett elnät. Påverkan från en nätanslutning 
bortses ifrån 

• Endast chipets optimeringsfunktion tas med i simuleringen 
• Det sker ingen gradvis skuggning på solcellsnivå, antingen är det full solinstrålning 

eller full skugga 
• Solcellerna har en konstant temperatur 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*Ingen extern faktor ger upphov till skugga, utan det är raderna med solcellsmoduler som skuggar varandra 
när solinstrålningsvinkel är tillräckligt låg 
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2 Solceller 
I detta stycke presenteras först solcellernas fysik och för att sedan övergår i hur 
effektiviteten och prestandan hos en solcell bedöms. Stycket avslutas med att redogöra för 
skuggans inverkan på solceller, de tekniska lösningarna som idag används för att minska 
förlusten från partiell skuggning och hur partiell skuggning påverkar en solpark. 

2.1 Solcellers fysik 
Här följer en beskrivning av solcellers fysik och hur de fungerar. Först presenteras de olika 
generationer av solceller som finns idag för att sedan gå in på första generationens solceller, 
den typ av solceller som används i de moduler som ingår i denna studie. 

2.1.1  Typer av so l ce l l er  
Solceller är elektroniska konstruktioner bestående av en halvledare som direkt konverterar 
solljus till elektricitet. När solljuset faller på solcellen bildas både en ström och en spänning 
som skapar en elektrisk effekt (Nelson 2003).  
För att denna process ska fungera krävs att: 

1. Solcellen är gjord av ett sådant material att när den absorberar solljus exciterar dess 
elektroner till en högre energinivå. 

2. De exciterade elektronerna kan transporteras från cellen till en extern krets. 
 
Efterhand har det utvecklats flera olika lösningar till denna process och i dagsläget delas 
solceller upp i tre generationer till följd av detta (Vesterager Madsen 2013).  

• Första generationen – Kristallina solceller. Huvudsakligen tillverkade av kiselskivor. 
15-20 % verkningsgrad. 

• Andra generationen – Tunnfilmsceller. Solceller som är tillverkade av amorft kisel, 
CIGS eller CdTe. Verkningsgrad mellan 10-15 %. Mindre materialåtgång och 
billigare tillverkningsprocess jämfört med första generationen. 

• Tredje generationen – Organiska solceller. Tillverkas av organiska material, till 
exempel små molekyler eller polymerer. Tredje generationen innefattar även 
flerövergångs-solceller, som för tillfället har världsrekordet i solcellsprestanda, med 
en verkningsgrad på 44 %. Dock finns det ingen kommersiell användning än, då de 
är för dyra att producera. 

2.1.2  Halvledare  och mater ia l  
Grunden för solcellsteknik, och de flesta andra moderna elektriska applikationer, finns i 
användningen av halvledare. Halvledare är ett material som till sina fysiska egenskaper är en 
blandning av ledare och isolator. Vid låga temperaturer fungerar den som en isolator, men 
ledningsförmågan ökar dramatiskt vid en temperaturökning. Till följd av en extern 
temperaturökning kan elektronerna runt atomerna i halvledaren bryta sig loss från sina 
kovalenta bindningar och därmed bli fria. En elektron i en halvledare kan befinna sig i ett 
av två olika tillstånd; antingen i ett lågenergi-tillstånd där den är låst i bindningen eller i ett 
tillstånd där den absorberat tillräckligt med energi och exciterats till en högre energinivå där 
den kan bidra till ledning i materialet. För att kunna bli fri måste elektronen tillskansat sig 
en viss minimumenergi, som kallas bandgapsenergi (EG), för att ta sig över från 
valensbandet där elektronerna är i sina bindningar till ledningsbandet där elektronerna är 
fria, se figur 2. Då en elektron tar sig från valens- till ledningsbandet uppstår det ett hål på 
den plats där elektronen satt. Detta hål kan ”ändra position” i det gitter som bildas av 
atomerna genom att en elektron från en intilliggande atom tar platsen där den exciterade 
elektronen befann sig och därmed flyttas hålet. Elektronen i ledningsbandet och hålet i 
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valensbandet bidrar därför båda till ledning och kallas därför för bärare. Antalet bärare står 
i stark relation till temperaturen, ju högre temperatur desto fler bärare. Det är möjligt att 
ändra på balansen mellan elektroner och hål genom så kallad dopning av kristallgittret, något 
som tas upp under nästa rubrik. 
 

	  
Figur 2: Schematisk bild över en halvledare 

Halvledare kan antingen bestå av material från grupp IV eller en kombination av element 
från grupp III och V (III-V halvledare) eller från grupp II och VI (II-VI halvledare) och 
kan följaktligen vara antingen ett enda element - såsom Si, en förening - såsom GaAs, InP 
eller CdTe eller en legering – såsom SixGe(1-x), se figur 3 för grupphänvisning. Kisel (Si) är 
det ämne som är absolut vanligaste i solceller av första generationen. Det finns 
halvledarmaterial vars EG är att föredra framför kisel vid tillverkning av effektiva solceller, 
dock är det kisel som är det vanligaste använda ämnet. Anledningen är att det är billigt och 
finns i stor mängd jämfört med andra halvledarämnen (Nelson 2003).  

	  
Figur 3: Del av det periodiska systemet. De vanligaste halvledarmaterialen visas i mörk nyans. 

2.1.3  Dopning och P/N-övergångar 
En halvledares elektriska egenskaper kan lätt förbättras i den tänkta applikationen genom 
dopning av materialet. Dopning betyder att ett störämne tillsätts i atomgittret hos en 
halvledare för att skapa positivt- och negativt-dopade (p- och n-dopade) halvledare. En p-

EG = Bandgapsenergi Bandgap 

Valensband 

Ledningsband 

  IIB 

IIIA  IVA VA VIA 
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dopad halvledare skapas genom att en halvledare från grupp IV dopas med atomer från 
grupp III, till exempel kisel och bor (acceptor-atom). Eftersom bor har 3 stycken 
valenselektron, vilket är en mindre än kisel, leder det till att ett hål uppstår då det inte finns 
tillräckligt med atomer för att forma fyra kovalenta bindningar till de fyra omgivande 
atomerna, alltså har ett hål som kan röra sig fritt uppstått utan att någon elektron har 
exciterats. På samma sätt skapas n-dopad halvledare. En halvledare från grupp IV dopas 
med atomer från grupp V, till exempel kisel och fosfor (donator-atom), för att få en extra 
elektron. Alla kovalenta bindningar är redan upptagna hos de fyra omgivande atomerna, se 
figur 4, och därför har den extra elektronen en mycket svagare bindning än de andra 
valenselektronerna. På grund av den svagare Coulombic bindning som håller elektronen 
har den mycket enklare att röra sig fritt i atomstrukturen. Hålen och elektronerna delas in i 
majoritets- och minoritetsbärare beroende på om de är i majoritet eller minoritet för 
respektive sida. Den främsta anledningen till att halvledare dopas är för att öka 
ledningsförmågan utan att konstant behöva tillförsel av energi. 
 

	  
Figur 4: Till vänster – P-dopat kisel (extra hål), Till höger – N-dopat kisel (extra elektron) 

P/N-övergångar bildas vid ”sammanfogning” av p- och n-dopade halvledare av samma 
material. Både hål och elektroner diffunderar genom övergången till följd av 
koncentrationsskillnaden mellan sidorna. Därmed skapas en positivt laddad region på n-typ 
sidan eftersom elektronerna tar sig över till andra sidan och en negativt laddad region på p-
typ sidan eftersom hålen fylls med elektroner. Båda regionerna bildar tillsammans ett så 
kallat utarmningsskikt där det uppstår ett elektriskt fält från positiva delen till den negativa 
delen av utarmningsskiktet. Det kallas utarmningsskikt eftersom skiktet utarmas på fria 
bärarna vilket försvårar diffusionen som till sist upphör då jämvikt nås. När de fria bärarna 
är borta från skiktet kan ingen ström uppstå, men det ger upphov till en inbyggd spännig 
som har stor påverkan för hur en solcell fungerar. 
 
P/N-övergången fungerar nu som en diod; en elektrisk komponent som endast kan leda 
ström från pluspol till minuspol. Denna egenskap förklaras med för- och backspänning 
(Nelson 2003). Om en solcell som inte påverkas av ljus kopplas till en spänningskälla, till 
exempel ett batteri, med pluspolen till p-typ sidan och minuspol till n-typ sidan kallas det 
för förspänning. Förspänning ger upphov till ett spänningsfält som motverkar den 
inbyggda spänningen och gör att utarmningsskiktet bli mycket smalare. Förändringen av 
spänningsfältet stör den jämvikt som finns i systemet och ökar därmed 
diffusionsströmmen. Vid backspänning däremot kopplas solcellen till batteriet fast med 
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omvänd polaritet. Det gör att utarmningsskiktet blir ännu bredare och sannolikheten att en 
fri bärare ska diffundera från den ena sidan till den andra minskar kraftigt. 

2.1.4  Generer ing av e l ektr i c i t e t  
Generation av elektricitet i solceller, så kallad sol-genererad ström, består av två 
nyckelprocesser. Den första är absorption av inkommande fotoner. Förutsättningen för att 
elektron/hål-par ska genereras är att energin som absorberas från fotonerna är större än 
bandgapet. Dock befinner sig exciterade elektroner (på p-typ sidan) och hål (på n-typ 
sidan) i ett meta-stabilt tillstånd och kommer endast befinna sig där under en kort period 
innan de rekombineras. Om elektronen och hålet rekombineras går strömmen och därmed 
effekten förlorad. Den andra är samlandet av fria bärare av p/n-övergången. P/N-
övergången håller majoritetsbärarna på sina respektive sidor, däremot om en sol-genererad 
minoritetsbärarna genereras nära övergången kommer den dras över till andra sidan till 
följd av den inbyggda spänningen. Det kommer med tiden att skapas ett överskott av 
elektroner på n-typ sidan och ett överskott av hål på p-typ sidan. Överskottet i sig skapar 
ingen sol-genererad effekt, men om cellen kopplas till en extern krets med en last genereras 
en effekt (Nelson 2003).  

2.2 Solcellsmodulers prestanda 
Prestanda-tester kan göras på både cell- och modulnivå, dock är det absolut vanligast på 
modulnivå och därför kommer det i fortsättningen hänvisas till moduler och inte till celler i 
texten. 
 
Alla tillverkare utför tester, så kallade flash-tester, för att visa prestandan på deras 
produkter och det sker alltid på modulnivå. Antalet celler i en modul varierar från 
tillverkare till tillverkar och måste därför specificeras i resultatet. Däremot finns en 
standardisering, STC (Standard Test Condition), för bland annat solinstrålningens 
magnitud, temperatur och vinkel som följer standarden EN 60904-3 (Innotech Solar 2014).  

	  
Figur 5: I-U och P-U karakteristik för en typisk solcellsmodul (Oi 2005) 
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Figur 5 visar en typisk I-U – kurva från ett flash-test som återger modulens ström vid en 
ökad spänning i kretsen. Den visar även en typisk P-U – kurva som återger modulens 
effekt vid ökad spänning i samma modul. Vid bedömning av prestandan hos en 
solcellsmodul används kortslutningsström - Isc och tomgångspänningen - Uoc, alltså den 
högsta strömmen och den högsta spänningen som en modul kan leverera, för att skapa I-U 
– kurvan och därmed få ut maximum power point (MPP), den punkt där modulen avger 
högst effekt. I-U karakteriseringen är viktig indata vid simulering av enskilda solceller eller 
hela solcellsmoduler. 
 
De viktigaste faktorerna som påverkar utseendet av I-U-karakteristiken hos en 
solcellsmodul är: 

1. Antal seriekopplade celler 
2. Magnituden på solinstrålning 
3. Celltemperatur under test 
4. Tillverkningsprocessen 

 
Om 2 olika moduler med samma antal celler, samma konstanta solinstrålning och samma 
celltemperatur visar I-U – kurvor som skiljer sig åt beror det troligtvis på 
tillverkningsprocessen av kiselcellerna hos företaget. Temperaturen är, som nämnts, en 
viktig faktor när det gäller prestandan hos solceller. Uteffekten för en kiselcell minskar med 
0,5 % per °C. Vid en temperaturstegring från 20°C till 70°C i celltemperatur minskar 
uteffekten med 25 % (Ha ̊kansson et al. 2007).  
 

2.3 Solcellers begränsningar och utmaningar 
En stor anledning till att investeringar i solceller inte sker i större utsträckning än vad som 
görs idag är på grund av att effektiviteten kontra tillverkningskostnaden är för låg (Sims et 
al. 2003). Shockley och Queisser skrev (1961) en av de mest betydande artiklarna inom sitt 
område som konstaterade att den övre teoretiska gränsen för en standardsolcell, som 
använder sig av en p/n-övergång, är cirka 30%. Beräkningarna antog att: 

1. Ett elektron/hål-par exciteras per foton 
2. Termisk återgång av elektron/hål-parets energi från överskottet av bandgapet 
3. Belysning med icke koncentrerat solljus 

 
Det har emellertid visat sig att det går att komma över denna gräns med nya generationer 
av solceller. Carnot-verkningsgraden*  för omvandling av solljus till användbart arbete 
uppgår till cirka 95 % och antyder att framtidens solceller kan bli upp till 3 gånger 
effektivare, men för att uppnå det måste förlusterna vid elektron/hål-par generation och 
mängden rekombinationer minska. En stor förlust sker hos exciterade elektroner som 
absorberat mer energi än EG. Överskottsenergin går förlorad i form av värme tills den 
kommer ner till energinivån för ledningsbandet. En röd foton med låg energi (fortfarande 
över EG) är alltså lika effektiv som en blå foton med hög energi, men skulle den förlorade 
energin användas genom att till exempel stapla flera olika celler ovan med olika EG på 
varandra skulle verkningsgraden höjas till 44 % (Green 2002).  
 
En stor svårighet som solceller har är att den producerade effekten är lägre än den 
förväntade (installerade) effekten (Sadok & Mehdaoui 2008). Det beror bland annat på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  Den teoretisk högsta verkningsgraden en solcell kan uppnå	  
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faktorer som att celler och moduler inte har identiska egenskaper (olika I-V karakteristik), 
att de upplever olika tillstånd, till exempel partiell skuggning eller ackumulation av damm 
eller att det uppstått sprickor i en/flera celler (Karatepe et al. 2007). Denna förlust av effekt 
brukar hänvisas till misspassningsförluster. Misspassningsförluster är ett stort och allvarligt 
problem som kan leda till att de utsatta cellerna överhettas och blir lokala värmepunkter 
som i värsta fall kan förstöra hela cellen, och där med modulen, permanent. 
 
Misspassningsförluster kan delas in i interna och externa misspassningar baserat på vilka 
parametrar i kretsen som blir påverkade. I intern misspassning ingår bland annat den 
faktorn att cellerna har olika I-V karakteristik, som nämns ovan. Det innebär en förändring 
hos parametrarna i en solcellsmodul till följd av variationer i solcellens fysikaliska 
egenskaper, vilket vanligtvis uppstår i tillverkningsprocessen. Berörda parametrar är 
serieresistansen, parallellresistansen och mättnadsström, se figur 11. Extern misspassning 
innefattar de tillstånd som gett upphov till en förändring av If, främst skuggning och damm 
som nämnts ovan. Dessa tillstånd leder till minska strömgenerering och tvingar de utsatta 
cellerna att arbeta under backspänning (Meyer & Ernest van Dyk 2004). Detta fenomen 
förklaras mer i stycket 2.4.1 Bypass-dioder. 

2.4 Partiell skuggning av solcellsmoduler 
Skugga kan i flera fall vara svår att undvika på den plats där solcellsmodulerna ska 
användas, därför har många studier under lång tid fokuserat på att reducera eller helt 
undvika riskerna med denna problematik (Quaschning & Hanitsch 1996; Alonso-Garcia et 
al. 2006; Kaushika & Rai 2007).  
	  
Strömmen som produceras av en cell är direkt proportionell sett till mängden ljus som 
absorberas av den cellen. En minskning av solinstrålningen till följd av partiell skugga på en 
cell kommer därför leda till en reduktion av den producerade strömmen från just den 
cellen. Dock kommer en minskning av strömmen i en cell tvinga ner den producerade 
strömmen från hela strängen då det är den cell med lägst strömproduktion i serien som blir 
dimensionerande (Kaushika & Rai 2007). Detta leder till enorma förluster, till exempel 
visar en studie av Karatepe et al. (2008) att 5 % skuggning på två celler sänker systemets 
effekt med 50 %. Beroende på vad det är som ger upphov till skuggan kan den antingen 
vara hård eller mjuk. En hård skugga stänger ute all strålning, både diffus och direkt, och 
tillåter inte cellen absorbera några fotoner. Mjuk skugga blockerar all direkt strålning men 
tillåter cellen att absorbera den diffusa strålningen som är 10 % av den tillgängliga 
strålningen. Båda fallen producerar mindre ström än i det övriga systemet och kommer 
därför bete sig som en last. Hus, träd och framförvarande solcellsrader är exempel på mjuk 
skuggan, medan till exempel löv och andra föremål som kan landa på själva modulen ger 
upphov till hård skugga. Ubisse & Sebitosi (2009) konstatera i sin artikel att typen av 
skugga, hård eller mjuk, inte har en betydande roll för vad effekten från modulen blir, utan 
det är hur stor del av modulen som skuggas och från vilket håll (sett till modulen) skuggan 
kommer ifrån som har störst påverkan. Utformningen av den partiella skuggan är av stor 
vikt vid fälttester och simuleringar. En liten förändring av dess utformning kan leda till att 
hela modulen går från att ha genererat ström till att helt upphöra med det. Helt olika typer 
av skuggor kan ge samma resultat och en specifik utformning av skuggan kan ge fortsatt 
hög effekt medan en snarlik inte gör det alls. Allt detta gör att resultatet lätt kan 
misstolkas(Karatepe et al. 2007). Till följd av dessa anledningar bör skuggan öka stegvis 
från noll med små steg för att lättare kunna följa effektens utveckling (Ubisse & Sebitosi 
2009).  
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För att hantera och undvika stora förluster i effekt på grund av att några få celler skuggas 
används i denna studie två olika sorters lösningar. EcoPlus använder bypass-dioder och 
SmartPlus använder DC/DC-chip. 

2.4.1  Bypass-dioder 
Den teknik som idag är vanligast för att förbättra och skydda en modul som utsätts för 
skugga är bypass-dioder. Bypass-dioder kopplas parallellt med en serie av solceller fast med 
motsatt polaritet för att fungera under förspänning när cellen hamnar under backspänning, 
se figur 6. Eftersom alla solceller i en modul är seriekopplade måste samma strömstyrka 
passera genom hela kretsen, det leder till att de oskuggade cellerna kommer att tvinga den 
skuggade cellen att släppa igenom mer ström än dess nya kortslutningsström. Det enda 
sättet för cellen att fungera med ström högre än kortslutningsströmmen är att verka i en 
region med negativ spänning, med en nettospänningsförlust som resultat. Den negativa 
spänningen gör att cellen utsätts för backspänning och får egenskaper av en last istället för 
en generator och kan på sikt förstöra cellen och hela modulen på grund av den 
värmebildning som uppstår (PVEducation 2014). Strömmen kommer då istället gå genom 
bypass-dioden, under förspänning, för att det är mindre motstånd där. När strömmen 
passerar genom en diod minskar antalet producerande celler och spänningen i systemet blir 
lägre (Herrmann et al. 1997). Som nämnts brukar en grupp av celler vara kopplade till en 
diod, för EcoPlus är det 20 stycken per diod alltså 3 dioder per modul. Anledningen till att 
modulerna inte har en diod per cell är att det skulle bli för dyrt. 

2.4.2  DC/DC-chip och MPPT 
Det alternativ som gör att SmartPlus antas hantera skugga bättre är att istället för dioder 
används ett DC/DC-chip, även kallad DC/DC-konverter, med en inbyggd MPPT-
funktion (Maximum Power Point Tracker). DC/DC-chipen är på samma position som 
dioderna, men är kopplade på ett annat sett, se figur 6. Dess syfte är att optimera driften av 
modulen då variationer av celltemperatur och solinstrålning ständigt ändrar den optimala 
driftpunkten. MPPT-funktionen letar upp den optimala driftpunkten och chipet tillåter att 
en skuggad substräng har en lägre ström än den övriga kretsen, men att spänningen från 
samma krets fortfarande kan bidrar till den totala effekten utan att strömmen i den övriga 
kretsen påverkas. En DC/DC-konverter finns i tre olika utförande och kan antingen 
minska (Buck), öka (Boost) eller både minska och öka (Buck-Boost) spänningen i en 
substräng (Walker 2000).  
 

	  
Figur 6: Schematiskt kopplingsschema för en solcellsmodul med dioder (vänster) och chip (höger) 

EP-modul SP-modul 
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Chipet kan, liksom dioderna, skydda och förbättra moduleras prestanda när det utsätts för 
partiell skugga, det tillsammans med att chipen tillför en optimeringsfunktion gör att 
solcellsmodultillverkaren har tagit fram en ny solcellsmodul som ersätter dioder med chip 
(Deline et al. 2014).  

2.4.3  Part ie l l  skuggning i  so lparker 
Solparker placeras, av självklara skäl, i miljöer där skugga från omgivande byggnader, träd 
eller andra föremål är helt obefintligt eller extremt begränsat. Ett problem som väldigt ofta 
uppstår är att när markytan för en solpark ska optimeras placeras raderna med 
solcellsmoduler så tätt att de kommer skugga varandra de sista soltimmarna på dygnet 
under vissa månader på året. Ofta upplevs detta inte som ett problem då det är allmänt 
accepterat med intern skuggning mellan raderna vid låga solvinklar, men det ger ändå 
upphov till en förlust och om rader skulle kunna placeras tätare och på så vis få plats med 
en rad till utan att tappa någon produktion med hjälp av en ny typ av solcellsmodul vore 
mycket vunnet (Hofmüller 2014). Det byggs flera nya solparker i Sverige och flera av dem 
byggs i rader på fixerade ställningar, den typ av ställning som oftast har problem med 
intern skuggning mellan raderna. Anledningen till att de fortfarande används när det finns 
en uppenbar risk till skuggning är på grund av de är mycket billigare i installation och 
underhåll än rörliga ställningar. 
 
Intern skuggningen mellan raderna sker i parker med hög marktäckningskvot (MTK). 
MTK är ett vedertaget begrepp vid byggnation av en solpark och är ett mått på hur stor del 
av radavståndet som en modulrad täcker. Intern skuggning mellan raderna kan beräknas 
som en funktion av MTK. Beräkning av MTK görs med ekvation 1. 

MTK = !
!
          (1) 

L är den totala längden av modulerna och R är avståndet mellan raderna, se figur 8, alltså 
leder ett tätare radavstånd till en högre MTK. L är, i princip, en konstant längd som beror 
på modulernas längd och antal moduler som är placerade, i höjd, på stativet medan R kan 
varieras, innan ställningen har monterats i marken, för att maximera användningen av 
markyta. Vid val av radavstånd finns det alltid ett val mellan att öka energiproduktion per 
landareal (kWh/m2) och minska produktionen per installerad effekt (kWh/kWI) på grund 
av intern skuggning mellan raderna (Deline et al. 2014).  
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3 Metod 
I metoden beskrivs Mätningsdelen och Simuleringsdelen. Både de fysiska förutsättningar för 
fälttesterna och teorin som modellen bygger på redovisas och de olika simuleringsfallen 
presenteras. 

3.1 Systembeskrivning 
Solcellsmodulerna som kommer att jämföras och simuleras är: 

• Standardmodul – EcoPlus (EP) 
• Utvecklingsmodul – SmartPlus (SP) 

 
Se tabell 2 för produktdata: 
Tabell 2: Produktdata för EcoPlus- och SmartPlus-moduler 

Modul EcoPlus SmartPlus 
Dimension (lxbxh) 1665 x 991 x 35 mm 1665 x 991 x 35 mm 
Antal celler,  60 kristallina solcell,  60 kristallina solcell,  
Celldimension 156 x 156 mm, 180 µm ±30 µm 156 x 156 mm, 180 µm ±30 µm 

Modularea (cellarea) 1,65 m2 (1,46 m2) 1,65 m2 (1,46 m2) 
Antal busbars 3 st. 3 st. 
Bypass-dioder 3 st. --- 
DC/DC-chip --- 3 st. 
Celler per diod/chip 20 st. 20 st. 
 
Den största och mest betydelsefulla skillnaden mellan de båda modulerna är hantering av 
misspassningsförluster, där EP använder traditionella dioder och SP använder DC/DC-
chip. Förutom de tekniska skillnaderna som finns mellan dioderna och chipen är den mest 
väsentliga skillnaden att strömmen måste passera genom chipet oavsett om modulen utsätts 
för skugga eller inte. Chipet kommer alltid påverka strömmen vilket medför en förlust, som 
ett extra motstånd, under vanliga förhållanden. Detta undviks med dioderna då strömmen 
kan ta sig genom celler istället. Tillverkaren anser att den vinst i optimeringen som utförs 
av chipet övervinner den förlust som uppstår, för även under perfekta förhållanden finns 
det fortfarande interna misspassningsförluster till följd av tillverkningsprocessen som kan 
optimeras. Exakt hur tekniken med chipen är implementerad i SP-modulerna är 
konfidentiellt, därför baseras förklaringen av tekniken på en intervju med Per-Erik 
Jonsson*. 

3.2 Mätningar i Glava 
Från GEC:s partnerföretag tillhandahölls 7 stycken av vardera solcellsmodul, vilka 
monterades på en redan befintlig ställning i GECs solpark. Modulplaceringarna och 
seriekopplingarna återges i figur 7 och ställningsdata återges i figur 8. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Per-Erik Jonsson Technical Manager Swemodule, intervju den 3 november 2014 
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Figur 7: Modulplacering på ställningen i Glava; Gråa moduler (vänster) är EcoPlus & Blåa moduler 
(höger) är SmartPlus. Pilarna återger i vilken ordning modulerna är seriekopplade i och siffrorna är 
modulbenämning som återkommer i en senare tabell. 

Modulerna är monterade på två ställningar, därför uppstår det ett mellanrum mellan 
EcoPlus-modulerna. Alla celler i varje modul är seriekopplade och alla moduler för EP 
respektive SP är i sin tur seriekopplade och ansluten till varsin inverter och metrummeter, 
se avsnitt 3.2.1 Utrustningen för mer information om mätutrustningen. De moduler som är 
kopplade till varandra tillhör samma sträng, alltså består det här systemet av två separata 
strängar. Invertern har en inbyggd optimeringsfunktion som optimerar stängen på 
systemnivå om ingen annan optimeringsfunktion finns inbyggt i modulerna. 

	  
Figur 8: Ställningsparametrar och solinstrålningsvinkel 

Där R [mm] är avståndet mellan två raders bakre kant och β [°] är instrålningsvinkeln. 
Ställningen är placerad på koordinaterna 59°31'52.8"N 12°37'15.6"E i rakt sydlig riktning 
med en vinkel på 30° för att ge den högsta årliga produktionen av el för denna plats, en 
högre vinkel hade varit att föredra om det är maximal effekt som efterfrågas enligt Magnus 
Nilsson*.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Magnus Nilsson, Verksamhetsansvarig, intervju den 27 november 2014 
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Vid produktionen kontrolleras alla solcellsmoduler med ett så kallat flash-test för att 
undersöka dess prestanda. All nödvändiga data för denna studie från modulernas flash-test 
återges i tabell 3. 
 
Tabell 3: Mätdata av kortslutningsström (ISC) och tomgångsspänning (VOC) för alla moduler 

EcoPlus SmartPlus 
Modulnummer ISC [A] VOC [V] Modulnummer ISC [A] VOC [V] 
1 8,93 37,83 8 9,24 36,05 
2 9,01 37,96 9 9,29 36,08 
3 8,95 38,02 10 9,15 36,04 
4 8,99 37,80 11 9,23 36,18 
5 9,07 37,76 12 9,07 36,16 
6 9,02 37,66 13 9,31 36,23 
7 9,06 37,76 14 9,25 36,15 
 
Som nämnts tidigare är modulerna kopplade i serie och har därmed samma ström i hela 
kretsen. Vid de olika skuggfallen väljs därför de modulerna med lägst kortslutningsström 
att utsättas för skugga då det är de modulerna som är dimensionerande för hela strängen. 

3.2.1  Utrustning 
Utöver solcellsmoduler installerades även en inverter av typen SUNNYBOY 1200 per 
sträng, eftersom modulerna anslöts till elnätet, och mätutrustningen Metrum SC för att mäta 
och registrera spänning och ström innan det omvandlas till växelström av invertern. Både 
den typen av inverter och mätutrustning har använts vid tidigare installationer på GEC och 
installationerna utfördes av extern elektriker som GEC har anlitat sig av tidigare vid 
liknande installationer. För mätning av direkt solinstrålning i W/m2 användes en 
pyranometer som placerades parallellt med modulerna och var kopplad till en Mitec AT40 
datalogger. 

3.2.2  Skuggfa l l  
Studien jämför två olika typer av solcellsmoduler för att undersöka vilken som bibehåller 
högst elproduktion under olika skuggförutsättningar genom att simulera dessa 
förutsättningar. För att kunna verifiera simuleringsmodellen genomförs även simuleringar 
för systemet i Glava som kommer att jämföras med resultatet från fälttesterna med samma 
skuggfall. De olika skuggfallen baseras dels på de förslag som modultillverkaren föreslog, 
men även på litteraturstudien om partiell skuggning av solceller för att kunna bekräfta att 
dess fall är intressanta och om några av dessa fall kunde uteslutas direkt. De undersökta 
skuggfallen återges i figur 9. Dioderna och chipen tas inte med i figur 9 då skuggfallen är 
lika för båda modulerna. 
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Figur 9:  a) Referensfall  b) Skuggfall 1  c) Skuggfall 2 

De mörka fälten i figur 9 symboliserar den skugga som appliceras på modulen och pilarna 
visar i vilken riktning skuggan täcker den. Siffrorna inne i cellerna representerar den 
ordning som cellerna är seriekopplade. Under fälttesterna i Glava var det modul nummer 1 
för EP och modul nummer 12 för SP som utsattes för partiell skugga. Det var endast en 
modul per sträng som utsattes för de olika skuggfallen. För en mer detaljerad beskrivning 
av skuggfallen se tabell 4. 
 
Tabell 4: Skuggningsutförande 

 Skuggområde Cellnummer Skuggningssteg* 
Referensfall Inget --- --- 
Skuggfall 1 1 cell 1 25 % - 50 % - 75 % - 100 % 
Skuggfall 2 1 kolumn med celler 1-10 50 % - 100 % 

* Skuggningsområdet för de olika fallen täcks i ökande steg för att lättare upptäcka var eventuella gränser i modulens maximala 
skuggbelastning befinner sig. 

 

3.3 Simuleringar 
Flertalet studier som simulerar solcellsmodulers prestanda och beteende under varierande 
förutsättningar har publicerats där olika simuleringsprogram har används, dock är 
beräkningsverktyget MATLAB/SIMULINK® det program som under det senaste 
decenniet har varit mest frekvent förekommande. Anledning till det är att MATLAB® är ett 
erkänt verktyg för matematiska beräkningar och majoriteten av studierna som använt sig av 
MATLAB® har kommit fram till ett trovärdigt resultat. I de studier där 
solcellers/solcellsmodulers påverkan av partiell skugga har simulerats är SIMULINK® 
vanligt förekommande. SIMULINK® återger det modellerade systemet visuellt och gör det 
därför enklare att applicera skuggan på de berörda cellerna och att seriekoppla fler celler till 
moduler och därmed bygga upp ett helt system (Silvestre & Chouder 2008).  

3.3.1  Teori  
Teorin bakom solcellers beteende består av flera olika ekvationer och variabler. Denna 
sektion tydliggör de viktigaste. 
 

a)  c) b) 
1	  	  	  	  	  	  20	  	  	  21	  	  	  	  40	  	  	  	  41	  	  	  60	   	  	  1	  	  	  	  	  	  20	  	  	  	  21	  	  	  	  40	  	  	  41	  	  	  	  60	   	  1	  	  	  	  	  20	  	  	  	  21	  	  	  	  40	  	  	  41	  	  	  	  60	  

	  	  	  	  10	  	  	  	  11	  	  	  30	  	  	  	  31	  	  	  	  50	  	  	  	  51	   	  	  	  	  	  	  10	  	  	  	  11	  	  	  	  30	  	  	  	  31	  	  	  50	  	  	  	  51	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  	  	  	  11	  	  	  30	  	  	  	  31	  	  	  50	  	  	  	  51	  



 16 

Den enklaste modellen av en solcell representeras av en krets bestående av en strömkälla 
parallellt kopplat med en diod, se figur 10, där strömkällan ger upphov till den 
fotongenererade strömmen som är konstant vid konstant solinstrålning och celltemperatur. 
 

	  
Figur 10: Förenklad krets av en solcell (Oi 2005) 

Strömmen, I, som genereras från solcellen fås från ekvation 1 genom att tillämpa 
Kirchhoffs strömlag på kretsen i figur 10. 

I = I!" − I!          (1) 

Där Isc [A] är kortslutningströmmen som lika med If [A] och Id [A] är diodströmmen. 
Diodströmmen beräknas med ekvation 2 (Nelson 2003, 9).  

I! = I! e
!∙!
!∙! − 1          (2) 

Där Is [A] är mättnadsströmmen, q [C] är elementarladdning, U [V] spänningen över cellen, 
k [J/K] är Boltzmanns konstant och T [K] är celltemperaturen. Genom att kombinera 
ekvation 1 och 2 fås således ekvation 3 (Ibid, 10). 

I = I!" − I! e
!∙!
!∙! − 1         (3) 

Ekvation 3 ger förhållandet mellan ström och spänning i en solcell. Mättnadsströmmen, Is, 
fås genom att lösa ekvation 3 för en öppen krets. Sätt I =0 och lös ut Is. 

0 = I!" − I! e
!∙!
!∙! − 1         (4) 

I! =
!!"

!
!∙!!"
!∙! !!

          (5) 

En vedertagen approximation av den fotongenererade strömmen, som är lika med Isc, är att 
den är direkt proportionell mot solinstrålningen, se ekvation 6 (Messenger & Ventre 2003).  

I!" ! =
!
!!

∙ I!" !!         (6) 

Där Isc vid solinstrålningen S [W/m2] beräknas genom att multiplicera kvoten mellan den 
aktuella solinstrålningen och referens-solinstrålningen som används vid test av solcellen 

If 

I 

U If   =   ISC 

_ 

+ 
I Id Sol 
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med Isc vid referens-solinstrålningen som erhållits av tillverkaren. S0 vid referenstester är 
vanligtvis 1000 W/m2. 
 
En mer avancerad modell av en solcell/solcellsmodul som tar hänsyn till seriemotstånd, 
parallellmotstånd och rekombination återges i figur 11. 
 

	  
Figur 11: Mer korrekt krets av en solcell/solcellsmodul (MathWorks 2014) 

Figur 11 visar den krets som solcellsblocket Solar Cell i SIMULINK® är baserad på och som 
används vid simuleringarna. Id1 är precis som i figur 8 diodströmmen och Id2 motsvara den 
ström som går förlorad på grund av de hål och elektroner som rekombineras i 
utarmningsskiktet. Varje cell i en serie ger upphov till ett litet motstånd som i den 
ekvivalenta kretsen summeras till ett motstånd, Rs. Motståndet uppstår när strömmen 
passerar genom halvledarmaterialet, metall-nätet, kontakter och andra typer av gränsskikt i 
en modul, det ökar även med antalet celler som är kopplade i samma serie. Rp 
representerar ett läckage som sker parallellt med cellen och uppstår oftast på grund av 
defekter på cellen som uppstår vid tillverkningen. Rp har inte lika betydande påverkan som 
Rs, men kan bli ett problem om många moduler kopplas parallellt i ett stort 
solcellsmodulsystem. De system som simuleras i denna studie består endast av 
seriekopplade solcellsmoduler. Genom att implementera dessa motstånd och dioden i 3 fås 
ekvation 7 (MathWorks 2014).  

I = I!" − I!" e!
!!!∙!!
!∙! − 1 − I!" e!

!!!∙!!
!∙!∙! − 1 − !!!∙!!

!!
    (7) 

Det är möjligt att sammanfoga de båda dioder och skriva om ekvation 7 till ekvation 8. 

I = I!" − I!" e!
!!!∙!!
!∙!∙! − 1 − !!!∙!!

!!
      (8) 

Som nämnts tidigare används ekvation 8 av SIMULINK® för att beräkna strömmen där I 
är genererad ström, Isc (=If) är kortslutningsström, Is är mättnadsström, U är producerad 
spänning, Rp är parallellresistans och Rs är serieresistans (MathWorks 2014). 
Mättnadsströmmen, Is, är en väldigt viktig parameter då den har stor betydelse för 
solcellens diodegenskaper. Is är nu även ett mått på rekombination i dioden och i en diod 
med stor rekombination är värdet på Is stort (Villa et al. 2012). Konstanten A är 
idealfaktorn och har ett värde mellan 1-2. A beräknas med ekvation 9 och för A=1 betyder 
det att dioden är ideal (Nelson 2003, 164).  

If Rp 

Rs 

I 

U 

Id1 

_ 

+ 

Id2 
Sol 
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!
!
= !∙!

!
∙ !"#!!
!"

          (9) 

Dessa ekvationer ligger till grund för beräkningen av ström och spänning av SIMULINK®-
blocket Solar Cell. 

3.3.2  Chipets  MPPT-funktion 
SP-modulernas chip har, förutom förmågan att skydda solcellsmodulen vid partiell 
skuggning, en inbyggd MPPT-funktion som letar efter den optimala driftpunkten för varje 
substräng. Vid simulering av en MPPT-algoritm finns det en mängd olika metoder att välja 
på och det har utvecklats så många metoder att det nu är svårt att säga exakt vilken metod 
som passar till vilket system. Denna studie använder sig av P & O (Perturb and Observe) 
på grund av att det är en av de vanligaste metoderna då den är snabb och enkel. Exempel 
på en mer avancerade, fast fortfarande vanligt förekommande, MPPT-algoritm är IncCond.  
 
P & O baseras på att den först beräknar förändringen i effekt mellan två efterföljande 
tidssteg, sen beroende på förändring i effekt, på vilken sida om MPP beräkningspunkten 
befinner sig och förändringen i spänning mellan dessa tidssteg kommer spänningen att 
antingen öka eller minska. När MPP har hittas kommer systemet oscillera kring denna 
punkt (Esram & Chapman 2007). Flödesschemat för den MPPT-algoritmen som används i 
denna studie återges i figur 12. 
 

	  
Figur 12: Flödesschema för P & O-algoritm 

Start 

Mät  
U(n) och I(n) 

Beräkna effekt 
P(n) = I(n) ∙ U(n) 

P = P(n) - P(n-1) 
U = U(n) - U(n-1) 

dP < 0 Ja Nej 

dU < 0 dU < 0 
Ja Ja Nej Nej 

D = D + dD D = D - dD D = D - dD D = D + dD 

Till reglering 
D = Regleringsparameter 
dD = Variationssteg 
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Värdet på dD står i relation till antal moduler och är för denna studie framtaget genom att 
jämföra simuleringsmodellerna med ett känt system där mätdata finns tillgängligt. För 
simuleringar av andra system där mätdata inte finns tillgängligt har ett linjärt samband 
antagits mellan antal moduler och värdet på dD. 

3.4 Simuleringsfall 
Nedan följer en redovisning av simuleringsfallen. Gemensamt för alla simuleringar är att 
endast 1 värde för solinstrålning per tidssteg kan appliceras per solcell, modellen kan alltså 
inte simulera, till exempel, 10 % instrålning på 50 % av en cell och 100 % instrålning på 
resterande 50 % av samma cell, dock kan denna typ av skuggfall simuleras genom att 
multiplicera inkommande solstrålning med en faktor Z, något som gjorts i tidigare studier 
(Silvestre & Chouder 2008). Z=1 betyder att ingen skugga täcker cellen och Z=0,1 (endast 
diffus strålning) betyder att hela cellen är skuggad. 

3.4.1  Veri f i er ing 
För verifieringsmodellen seriekopplas 7 stycken moduler och solinstrålningsdatan som 
används är den som uppmättes samma dag, det gäller för både EP- och SP-modulen. 
Skuggutförandena från tabell 4 simuleras genom att en solinstrålningsdataserie som 
motsvara skuggningsförhållandena kopplas till de berörda cellerna. En schematisk bild av 
grundmodellen för EP återges i figur 13 

 
Figur 13: Schematisk grundmodell: 1 EP-modul 
 
Soldata-blocket är en excel-fil som består av den solinstrålning som är gällande för den 
aktuella simuleringen och den är i sin tur är kopplad till modul-blocket som innehåller 60 
stycken block av typen Solar Cell. Här i finns även de tre dioderna för varje substräng. 
Reglerande last-blocket innehåller ett variabelt motstånd, Variable Resistor, som regleras av 
det värde som kommer ifrån MPPT-blocket som består av den algoritm som redovisas i 
stycke 3.3.2 Chipets MPPT-funktion. Anledningen till att EP har en MPPT-funktion är på 
grund av att den inverter som är kopplat systemet har en optimeringsfunktion. Skillnaden 
mellan EP och SP är att oavsett hur många EP-moduler som kopplas i serie kommer det 
bara finnas en reglerande last och en MPPT-funktion för hela systemet medan det för SP 
finns en för varje substräng. Solver-blocket består av en Solver Configuration. Den löser de 
parametrar som behövs innan simuleringen kan börja. Här väljs även vilken typ av Solver 
som ska användas, i studiens fall - Backward Euler, och Sample Time sätts till det 

  SOLDATA    MODUL 

   SOLVER 

REGLERANDE 
LAST 

MPPT 
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tidsintervall som solinstrålningen är loggad under, i studiens fall 5 sekunder eller 600 
sekunder. För en detaljerad bild av EP-modul i SIMULINK® se bilaga 1. 
 
En schematisk bild av grundmodellen för SP återges i figur 14. 

 
Figur 14: Schematisk grundmodell: 1 SP-modul 

Förklaring av blocken från figur 13 gäller även för figur 14. Dock har modul-blocket ersatts 
med tre substrängs-block som innehåller 20 stycken block av typer Solar Cell vardera. SP-
modellen reglerar varje sträng var för sig och för att få effekten addera de tre individuella 
spänningar och multipliceras med den sträng som har högst ström. Det behövs bara ett 
Solver-blocket per system och vilken substräng den placeras i har ingen påverkan på 
resultatet. För en detaljerad bild av SP-modul i SIMULINK® se bilaga 2. 
 
Även en simulering av I-U – karakteristiken för en EP- och en SP-modul görs för att 
undersöka en eventuell skillnad i MPP. I tabell 3 syns det att EP generellt har högre 
spänning, men lägre ström än vad SP har och då modulerna ska, enligt tillverkaren, prestera 
lika bra under konstant instrålning beror den skillnaden på tillverkningen av kiselcellerna. 
En skillnad i MPP under oskuggade förhållande leder till en skillnad i elproduktion som 
inte har med dioderna/chipen att göra och då denna studie har till uppgift att undersöka 
skillnaden i elproduktion mellan dioder och chip görs även denna simulering. Vid 
simulering av I-U – karakteristiken används 1000 W/m2 i konstant solinstrålning istället för 
varierande soldata. 

3.4.2  Solpark – Vert ikal och Horisonte l l  modulplacer ing 
Vid simulering av solpark med antingen vertikal eller horisontell modulplacering simuleras 
en park som i ursprungsläget består av 10 (1+9) rader med 100 (50x2) moduler i varje med 
radavståndet R=20 meter. Raden längst fram är oskuggad och dess energiproduktion 
bortses ifrån i resultatet, det är alltså endast de rader som utsätts för skugga vars 
elproduktion kommer att redovisas. Nästkommande simuleringar kommer att simuleras 
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med minskat radavstånd som leder till färre oskuggade soltimmar. Det är endast de fyra 
lägsta cellraderna på modulerna som påverkas av skugga. Dessa fyra rader är kopplade till 
var sin solinstrålningsdataserie som motsvarar radens position på modulen och det aktuella 
radavståndet. Modulplacering för en rad återges i figur 15. Modul 1-50 benämns som 
subrad 1 och modul 51-100 benämns som subrad 2. 
 
Anledningen till att olika modulplaceringar simuleras är för att vid en vertikal 
modulplacering skuggas 2 celler från alla substrängar direkt när solinstrålningsvinkeln blir 
för låg, vilket gör att effekten från subrad 1 kommer minska drastiskt eller blir noll. Det 
undviks vid en horisontell modulplacering till följd av hur cellerna är kopplade. När en 
solpark med horisontell modulplacering börja skuggas kommer endast 1 substräng per 
modul sluta bidra till den gemensamma effekten, dock är det totalt fler celler som blir 
skuggade. 
 

Modul 
100 

..... 

Modul 
51 

    

Modul   
1 

..... 

Modul 
50 

 Modul 100 
….. 

Modul 51 

Modul 1 
….. 

Modul 50 

Figur 15: a) Vertikal modulplacering b) Horisontell modulplacering 

Simuleringsförutsättningarna för de båda solparkerna återges i tabell 5. 
 
Tabell 5: Simuleringsförutsättningarna för solpark med vertikal- och horisontellmodulplacering 

 Vertikal modulplacering Horisontell modulplacering 
Radavstånd [m] 20 – 18 – 16 – 14  20 – 18 – 16 – 14 
MKT 0,17 – 0,19 – 0,21 – 0,24 0,10 – 0,11 – 0,12 – 0,14  
Vinkel* [°] 4,87 – 5,52 – 6,36 – 7,51 2,72 – 3,05 – 3,48 – 4,05 
   
Installerad effekt [kWI/rad] 24,7 24,7 
Längd solpark [m] 182,9 181,7 
Resterande längd** [m] 0 – 18 – 36 – 54  0 – 18 – 36 – 54 
Area solpark [m2] 9062 – 8170 – 7278 – 6386 15128 – 13629 – 12131 – 10632  

* Solinstrålningsvinkel där skugga börja påverka modulerna **Längd bakom sista raden vid 10 rader 

3.5 Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen utförs på de värden som anses påverka resultatet mest eller vars 
antagna värde inte har någon vetenskaplig grund. Simuleringstemperaturen T och 
varieringssteget dD är de värden som kommer variera. Tabell 6 återger de värden på 
berörda parametrar som kommer varieras i känslighetsanalysen. 
 
 

a) 

b) 
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Tabell 6: Indata för berörda parametrar vid känslighetsanalys 

Storhet Värde Enhet Förklaring 
T Öka med 10°C från ursprungsvärde °C Simuleringstemperatur 
T Minska med 10°C från ursprungsvärde °C Simuleringstemperatur 
dD Öka med 50 % från ursprungsvärde --- Varieringssteg 
dD Minska med 50 % från ursprungsvärde --- Varieringssteg 
 
 

3.6 Indata 
I tabell 7 redovisas all indata som används vid simuleringar och deras källor. 
 
Tabell 7: Indata vid simulering 

Storhet Värde Enhet Förklaring Källa 
S --- W/m2 Solinstrålningsdata (SoDa 2013)*  
S0 1000 W/m2 Testinstrålning (Jonsson 2014)  
SMIN 1,5 W/m2 Lägsta solinstrålning Antaget 
α --- ° Solens elevationsvinkel (SunEarthTools 2014)  
β --- ° Gränsvinkel för skuggning Beräknat 
EG 1,11 eV Bandgapsenergi (Hosseini 2014)  
Ts 8 & 25 °C Simuleringstemperatur (MathWorks 2014)  
Isc EP=8,93     SP=9,07 A Kortslutningsström (Jonsson 2014)  
Uoc EP=37,83   SP=36,16 V Tomgångsspänning (Jonsson 2014)  
A 1,2 1 Idealfaktor (Jonsson 2014)  
Rs 0,0056 V/A Seriemotstånd (Jonsson 2014)  
Df 0,57 V Diod: Framspänningsfall (SGS Micro. 2014)  
Dr 0,019 V/A Diodmotstånd (SGS Micro. 2014)  
ST 5 eller 600 S Tidssteg Beräknat 
dD EP=50       SP=0,2 --- Variationssteg Antaget 
*Solinstrålningsdata som används är för 2005 **T=8°C – Verifieringsmodell & T=25°C - Övriga simuleringar 
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4 Resultat 
Resultaten i denna rapport baseras i viss mån på beräkningar och delresultat som inte 
redovisas, till exempel MTK och instrålningsvinkeln β. 
Resultaten redovisas i följande ordning: 

• Verifiering 
• Solpark 
• Känslighetsanalys 

4.1 Verifiering av simuleringsmodell 
Figur 16 och figur 17 visar jämförelsen mellan de uppmätta värdena av spänning respektive 
ström för de 7 seriekopplade EP-modulerna i Glava och de simulerade värden av samma 
system. Spänningarna följer varandra med liten avvikelse, även om den simulerade 
spänningen oscillerar till följd av MPPT-funktionen. De ”spikar” som uppträder hos den 
uppmätta spänningen sker troligtvis på grund av en funktion i invertern och har inget med 
modulen eller solinstrålningen att göra. Skillnaden mellan uppmätt och simulerad spänning 
är påtaglig fram till klockan 10:30, men under resterande timmar av dagen befinner sig 
skillnaden runt 0 V. 
 

 
Figur 16: Spänningsgrafer för uppmätta och simulerade värden med instrålningsdata från den 4/11 – 
2014 

Strömmarna skiljer sig avsevärt och det finns ingen uppenbar korrelation mellan dem. Den 
simulerade strömmen ökar stadigt fram till 12:00 för att sedan avta och följer där med 
solinstrålningen, något som den antas göra. 
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Figur 17: Strömgrafer för uppmätta och simulerade värden med instrålningsdata från den 4/11-2014 

Figur 18 och figur 19 visar jämförelsen mellan de uppmätta värdena av spänning respektive 
ström för de 7 seriekopplade SP-modulerna i Glava och de simulerade värden av samma 
system. Precis som för EP-modulerna följer spänningarna varandra även om den i detta fall 
är något större skillnad mellan dem. Skillnaden mellan uppmätt och simulerad spänning 
ligger mellan 10-20 V under stora delar av dagen. 
 

 
Figur 18: Spänningsgrafer för uppmätta och simulerade värden med instrålningsdata från den 4/11 – 
2014 
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Strömmarna har återigen stora avvikelser och resonemanget för figur 17 gäller även här. 
 

	  
Figur 19: Strömgrafer för uppmätta och simulerade värden med instrålningsdata från den 4/11 – 2014 

Resultatet av den simulerade I-U – karakteristiken, figur 20, visar att EP-modulen har en 
högre tomgångspänning vilket leder till en högre maximal effekt än för SP-modulen vid 
samma förutsättningar. För att resultaten i solparkssimuleringen ska kunna vara jämförbara 
kommer därför EP-modulens värde för Isc och Uoc användas för både EP- och SP-
modulerna.  
 

	  
Figur 20: Simulerad ström-spännings-karakteristik för en EP- och en SP-modul vid 1000 W/m2 
konstant solinstrålning 
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4.2 Solpark 
Det simulerade resultatet av elproduktionen i en solpark med vertikal modulplacering 
återges i figur 21. 
 

	  
Figur 21: Jämförelse av EP- och SP-modulers årliga elproduktion i solpark med 9 modulrader vid 
varierande radavstånd 

SP-modulerna har en högre årlig elproduktion med cirka 20 kWh/kWI jämfört med EP-
modulerna, de har även en mindre minskning mellan de olika radavstånden vilket tyder på 
att SP-moduler faktiskt är mindre känslig mot partiell skuggning än EP-moduler. Den 
solpark med SP-moduler som har lägst årlig elproduktion har fortfarande 10 kWh/kWI 
högre produktion än den bästa solparken med EP-moduler och därför borde en solpark 
med SP-moduler kunna placeras ännu tätare innan de är på samma nivå som den bästa 
solparken med EP-moduler. 
 
Det simulerade resultatet av elproduktionen i en solpark med horisontell modulplacering 
återges i figur 22. 
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Figur 22: Jämförelse av EP- och SP-modulers årliga elproduktion i solpark med 9 modulrader vid 
varierande radavstånd 

Även för moduler med horisontell modulplacering finns det en skillnad mellan EP- och 
SP-moduler i årlig elproduktion på cirka 20 kWh/kWI. Resonemangen för vertikal 
modulplacering kan även överföras på horisontell modulplacering, enda skillnaden är att 
både EP och SP en högre årlig elproduktion för respektive modul jämfört med vertikal 
modulplacering. 
 
I figur 23 återges det simulerade resultatet av den årliga elproduktionen med vertikal 
modulplacering sätt till den använda markytan av solparken.  
 

	  
Figur 23: Jämförelse av EP- och SP-modulers årliga elproduktion per markareal vid ökande 
marktäckningskvot i solpark med 9 modulrader 
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Figur 23 visar att skillnaden mellan EP- och SP-moduler inte överstiger 1 kW/m2 för MKT 
mellan 0,17 – 0,24. Däremot ökar den årliga produktionen från drygt 22 till 29-30 kW/m2 
för samma MTK hos båda modulerna. Figur 23 visar även att den solpark med högst MTK 
är den park som har högst elproduktion i kWh/m2. 
 
I figur 24 återges det simulerade resultatet av den årliga elproduktionen med horisontell 
modulplacering sätt till den använda markytan av solparken.  
 

	  
Figur 24: Jämförelse av EP- och SP-modulers årliga elproduktion vid ökande marktäckningskvot i 
solpark med 9 modulrader 

Även figur 24 visar att på en låg skillnad mellan modulerna, men en ökad elproduktion vid 
ökad MKT. Elproduktionen för horisontell modulplacering befinner sig på en lägre nivå 
jämfört med vertikal modulplacering då den horisontella upptar mycket större area. Inte 
ens den park med högst i elproduktion i figur 24 kommer upp till samma nivåer som den 
solpark med lägst elproduktion i figur 23. Även MTK är lägre för samtliga solparker vilket 
tyder på ytan mellan raderna utnyttjas mindre fördelaktigt. 
 
Figur 25 återger det simulerade resultatet av den årliga elproduktionen i solpark med 
vertikal modulplacering när en extra rad tillförs för varje radavståndsminskning från 20 
meter. I tabell 4 återges den resterande längden bakom sista raden som visar att parken kan 
öka med en rad per radavståndsminskning. Arean är 9062 m2 i samtliga fall. 
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Figur 25: Jämförelse av EP- och SP-modulers årliga elproduktion vid ökande marktäckningskvot 
och antal modulrader 

Figur 25 visar en avtagande elproduktion per installerad effekt vid minskade radavstånd för 
både EP och SP-moduler. Noterbart är att en solpark med SP-moduler vid radavstånd 20 
meter och 18 meter har endast en skillnad på 0,2 kWh/kWI. 
 
Figur 26 återger det simulerade resultatet av den årliga elproduktionen i solpark med 
vertikal modulplacering när en extra rad tillförs för varje radavståndsminskning från 20 
meter. I tabell 4 återges den resterande längden bakom sista raden som visar att parken kan 
öka med en rad per radavståndsminskning. Arean är 15128 m2 i samtliga fall. 
 

 
Figur 26: Jämförelse av EP- och SP-modulers årliga elproduktion vid ökande marktäckningskvot 
och antal modulrader 
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Precis som för figur 25 visar figur 26 en avtagande produktionsminskning vid ökande 
radavstånd, fast på en totalt sätt högre nivå. Även här är skillnaden i elproduktion mellan 
SP-moduler vid radavstånd 20 meter och 18 meter relativt liten, vilket betyder att 
effektiviteten mellan parkerna är den samma. Det leder i sin tur till högre total elproduktion 
vid ett radavstånd på 18 meter jämfört med 20 meter då den innehåller fler moduler och 
därmed högre installerad effekt. 

4.3 Känslighetsanalys 
Det simulerade resultatet av känslighetsanalysen med hänsyn till simuleringstemperaturen 
återges i figur 27. 
 

	  
Figur 27: Jämförelse av månatlig elproduktion för EP-moduler med 20 meters radavstånd vid 
varierande simuleringstemperatur 

Resultatet i figur 27 visar på en ökning med cirka 20 kWh/kWI vid 15°C och en minskning 
med cirka 15 kWh/kWI vid 35°C jämfört med 25°C för varje månad. Det är lika stor 
skillnad som finns mellan moduler på årsbasis i figur 21 och figur 22. 
Simuleringstemperaturen har således en stor betydelse i den årliga elproduktionen och 
skillnaden måste anses som väsentlig. 
 
Det simulerade resultatet av känslighetsanalysen med hänsyn till varierande varieringssteg 
återges i figur 28. 
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Figur 28: Jämförelse av månatlig elproduktion för EP-moduler med 20 meters radavstånd vid 
varierande varieringsteg 

Vid ett varieringsteg på 25 levererar systemet en högre elproduktion jämfört med både ett 
varieringssteg på 50 och 75 fram till april innan den blir noll fram till december där den 
börja producera igen. Solparkerna med ett varieringsteg på 50 och 75 följer varandra och är 
relativt lika. Tydligt är att ett val av för lågt varieringssteg ger drastiska konsekvenser på 
elproduktion och ett felaktigt resultat medan ett högre varieringssteg inte ger upphov till 
någon uppenbar skillnad. 
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5 Diskussion 

5.1 Mätningar 
Verifieringsmodellen jämförs med mätvärden från en dag, den 4/11-14, vilket var en 
molnig dag sent på året. Upplägget var att mätningarna skulle påbörjas redan i 
september/oktober, men jag fick inte möjlighet att börja förrän i november. November var 
i sin tur en väldigt solfattig månad, men de få dagar då det var soligt utfördes mätningar på 
plats. Den mätdatan, förutom den 4/11, gick sen förlorad på grund av platsbrist på en 
server som lagrade all mätdata. Bristen på mätdata gör att verifieringen av modell kan anses 
som bristfällig, speciellt eftersom det resulterade i att de simulerade resultatet av skuggfall 1 
och 2 inte kunde jämföras med verklig mätdata och presenterades därför aldrig i resultatet. 
Utöver det faktum att det var brist på mätdata var det även osäkert om de mätdata som 
förskansades var korrekt, där framför allt strömmen uppträdde anmärkningsvärt och antas 
vara felaktig. Först och främst på grund av att maxvärdet för strömmen i figur 17 och figur 
19 är för högt, cirka 25 A. Alla moduler och alla celler är kopplade i serie vilket leder till att 
den högsta strömmen som kan förekomma i kretsen är kortslutningsströmmen för den 
dimensionerande modulen, vilket enligt tabell 3 är 9,07 A. Det tillsammans med dess 
oregelbundna mönster som inte har någon uppenbar koppling till solinstrålningen och att 
strömmen är lägst mitt på dagen då solinstrålningen var som högst leder till slutsatsen att 
mätutrustningen var felkopplad och/eller registrerade något annat. Två försök gjordes i 
november att lösa detta problem, men då brist på kompetens inom det elektriska området 
och brist på tid hos den elektriker som installerade utrustningen gjorde att mätningarna fick 
upphöra. Många olyckliga omständigheter som jag inte kunde styra över ledde till 
förseningar och komplikationer i arbetet och en svagt testad verifieringsmodell. Då de 
simulerade spänningarna stämde bra överens med de uppmätta spänningarna användes 
dock modellen i fortsatta simuleringar. Spänningen för den modellerade SP-modulen skiljer 
sig i genomsnitt med 10 V mot den uppmätta i figur 19. Det påverkar dess effekt negativt, 
men sett till att det var en molnig dag med låg ström så har det liten betydelse då strömmen 
under soliga dagar kan vara 20-30 gånger större. 
 
Vid jämförelse av IU-karakteristik hos modulerna synliggörs en skillnad i MPP till EP-
modulens fördel. För att få jämförbara resultat vid simulering av solparkerna används 
samma kortslutningsström och tomgångspänning för båda modulerna. Båda modulerna är 
testade enligt standarden EN 60904-3 med samma antal celler per modul. Den skillnad som 
ändå uppstår antas då vara till följd av tillverkningsprocessen av kiselcellerna då alla andra 
parametrar är lika. Som kan ses i tabell 3 variera alltid kortslutningsström och 
tomgångspänning även för celler tillverkade under samma förhållande i samma fabrik, 
därför är beslutet om att använda samma värde för kortslutningsström och 
tomgångspänning på båda modulerna ett rimligt beslut. 

5.2 Simuleringar 
Av de studier som simulerar enskilda solcellers eller solcellsmodulers karakteristik under 
partiell skugga i MATLAB/SIMULINK® är majoriteten uppbyggda på liknande sätt som 
den som används i denna rapport. Dock används det konstant instrålning och fast skugga i 
samtliga rapporter. Det har därför känts som ett område som behöver utforskas, samtidigt 
som det har varit svårt att basera sin modell på tidigare forskning. Framför allt hur 
simulering av en skugga som ”vandrar” över modulerna skulle kunna ske på ett realistiskt 
sätt. 



 33 

Håkansson (2007) diskuterar i sin artikel celltemperaturens påverkan på solcellspänningen 
och därmed effekten och slår fast att den är en viktig parameter att ta hänsyn till i sina 
beräkningar och simuleringar. Därför är det beklagligt att SIMULINK®-blocket Solar Cell 
inte tillåter varierande celltemperatur, utan att det sätts till en konstant. Påverkan av en 
konstant celltemperatur är svår att uppskatta på årsbasis, men ett rimligt antagande är att 
det under vinterhalvåret har en mindre påverkan till följd av att det är låga temperaturer 
och små variationer i temperaturer som sker när de producerar el, medan det under 
sommarhalvåret leder till en för hög elproduktion eftersom celler arbetar under bättre 
förhållande än vad som gäller i verkligheten. Vid verifieringssimuleringarna används Ts=8 
°C som var medeltemperaturen den dagen. För övriga simuleringar används en temperatur 
på 25°C som är den temperatur som modulerna testas under i fabrikerna. Den enda funna 
studien som använder sig av Solar Cell-blocket använder sig av konstant temperatur 
(Hosseini 2014)  
 
Val av MPPT- algoritm baseras på Esram och Chapman (2007) artikel där argumentet för 
Perturb and Observe (PO)är att det är den vanligaste metoden för MPPT. Nackdel med 
MPPT är man antingen får en snabb sökfunktion som oscillerar med stora utslag kring 
MPP eller en långsam sökfunktion som oscillerar med små utslag. För PO går det åtgärda 
genom att minska variationssteget när den närmar sig MPP. Det är dock inte önskvärt att 
använda sig av PO vid stora förändringar av instrålningsdata då algoritmen kan 
missuppfatta en ökning av solinstrålning som att MPP befinner sig vid en högre spänning 
fast den egentligen befinner sig vid en lägre. I denna studie används det främst 10 min-
intervaller för solinstrålningsdata och är därför inget stort problem. En annan vanlig metod 
som ofta används är en algoritm som kallas IncCond. Den utgår ifrån det faktum att 
dP/dV=0 vid MPP. Man undviker problemet med att algoritmen missuppfattar en 
förändring i solinstrålning med IncCond, men då den är mer komplicerad och också 
oscillerar kring MPP valdes PO som MPPT-algoritm. 
 
Simuleringen tar bara hänsyn till skuggan som påverkar modulerna när solen går ner på 
kvällen. Egentligen borde det ske ett liknande scenario när solen går upp på morgonen där 
de olika modulerna skulle prestera olika. Anledningen till att det inte tas med i 
simuleringarna är på grund av det resonemang som diskuteras ovan. Steget från skuggade 
till oskuggade för de berörda cellerna på morgonen blir för stor och MPPT-algoritmen 
missuppfattar förändring och reglerar inte som den bör. Instrålningen varierar inte lika 
drastiskt när solen går ner och därför klarar MPPT av att reglera bättre. Sett till att 
solinstrålningen var relativt låg på morgonen jämfört med kvällen borde det inte ha någon 
avgörande betydelse för elproduktionen på årsbasis. 
 
Karatepe et al. (2008) kommer i sin rapport fram till att redan vid 5 % skuggningen av 2 
celler försvinner 50 % av effekten för en modul. Det, tillsammans med fler oskuggade 
soltimmar, är antagligen det som gör att solparker med horisontell modulplacering 
genomgående har en högre elproduktion jämfört med solparker med vertikal 
modulplacering, se figur 21 och figur 22. Anledningen till att de olika modulplaceringarna 
undersöktes var på grund av Karatepe et al. (2008) , för om det sker en så stor 
effektminskning vid skuggning av endast två celler är det av intresse att reducera antalet 
skuggade celler per substräng. Tidigare i denna studie nämns det att 2 celler från alla 
substrängar skuggas direkt när solinstrålningsvinkeln blir för låg i en solpark med vertikal 
modulplacering, vilket gör att effekten från subrad 1 kommer minska drastiskt eller blir 
noll. Detta undviks vid en horisontell modulplacering till följd av hur cellerna är kopplade. 
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När en solpark med horisontell modulplacering börja skuggas kommer endast 1 substräng 
per modul sluta bidra till den gemensamma effekten. Visserligen är det fler celler som 
skuggas totalt, men då minskningen är så drastisk redan vid 5 % skugga borde just den 
aspekten inte påverka resultatet nämnvärt. 
 
Beräkning av den årliga elproduktionen i MWh med siffror från resultatet i figur 21 blir den 
genomsnittliga elproduktionen för EP-modul 191,3 MWh med 3 MWh i skillnad mellan 
det längsta och kortaste radavståndet. Motsvarande siffror för SP-modul är 196,2 MWh 
med 1 MWh i skillnad. Normal årsförbrukning för en lägenhet är 4 MWh, vilket då betyder 
att skillnaden mellan modulerna räcker till en lägenhet. Det får anses som en marginell 
ökning och inget som kan motivera att byta ut EP-moduler mot SP-moduler i en befintlig 
solpark. Vid nybyggnation kan det tänkas vara ett bra alternativ att använda SP-moduler då 
de producerar med el, även om det är marginellt. Samma resonemang gäller för figur 22, 
skillnaden är att SP-moduler med horisontell modulplacering och 20 meters radavstånd 
producerar 5 kWh/KWI mer per år än vertikal modulplacering med samma förutsägning 
och är den solpark som producerar mest per installerad effekt. 
 
Figur 23 och figur 24 visar som väntat på högre elproduktion per kvadratmeter vid ökande 
MKT. Radavstånden är samma för båda modulplaceringarna, men då horisontell 
modulplacering leder till mycket bredare solparker utan att minska nämnvärt på längden av 
den. Dess area blir därför mycket större och inget av de olika MTK har en högre 
elproduktion än den lägsta elproduktionen för vertikal modulplacering. Horisontell 
modulplacering kräver cirka 50 % större yta för samma elproduktion jämfört med vertikal 
vilket gör att det blir svårt att motivera ett val av horisontell modulplacering i en solpark, 
förutom i de fall där plats inte är en begränsning. 
 
Förutom det som har konstaterats tidigare, att SP-moduler har en något högre 
elproduktion än EP-moduler, syns det även i figur 25 att vid ökande antal modulrader till 
följd av kortare radavstånd så håller SP-moduler en mer jämn nivå och sjunker 
långsammare jämfört med EP-moduler. Det samma kan även sägas för resultatet i figur 26. 
Det betyder att SP-moduler, vid en begränsad markyta, inte minskar lika mycket i 
kWh/kWI vid tätare radavstånd och SP-moduler med horisontell modulplacering vid ett 
radavstånd på 14 meter är den solpark som har den högsta årliga energiproduktionen av 
alla simulerade alternativ. 

5.3 Känslighetsanalys 
I diskussionen om modellernas begränsningar konstateras det att temperaturen är en viktig 
faktor vilket även bekräftas i figur 27. Det stärker resonemanget om att resultatet i 
rapporten är för högt under vinterhalvåret och för lågt under sommarhalvåret. Ett tänkbart 
alternativ är att använda sig av årsmedeltemperaturen på den aktuella platsen, dock 
kommer det troligtvis leda till att elproduktionen för vinterhalvåret kommer bli mer 
korrekt, men då den största delen av elproduktion sker under sommarhalvåret skulle den 
bli för stor och därmed resultera i en missvisande årlig elproduktion. 
 
Vid val av varieringssteg till solparkerna baserades det på varieringssteget som används vid 
simulering av solcellsmodulerna i Glava. Figur 27 visar tydligt att om en för lågt dD väljs 
för det aktuella systemet kommer det synas tydligt i resultatet. Det som sker är att regler-
algoritmen aldrig finner MMP och bara fortsätter öka tills att det blir en för stor 
regleringsparameter och systemet slutar att fungera. Det syns även att om för stor 
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varieringssteg väljs kommer resultatet inte påverkas nämnvärt, något som stämmer överens 
med diskussionen som fördes innan angående val av MPPT-algoritm. 

5.4 Framtida studier 
För att vara säker på att simuleringsmodellen är korrekt måste den jämföras med mer 
mätdata under bättre förhållande. Att endast jämföra med en dag i november är inte 
tillräckligt. Det tillsammans med en varierande simuleringstemperatur måste till för att 
kunna konstatera om modellen är korrekt eller inte. 
 
En stor och viktig aspekt som denna studie inte tar upp som behövs vägas in i ett beslut 
om vilken solcellsmodul som bör användas i en solpark är den ekonomiska aspekten. 
Vilken solpark ger högst elproduktion per investerad krona och vilken solpark är det som 
ger högst avkastning per installerad kW är två intressanta frågor. 
 
Simuleringar i denna studie använder sig av solinstrålningsdata för Glava. Även om det 
finns stor potential för mer solkraft Sverige är det inte det mest optimala landet. De 
månader det fanns en tydlig skillnad mellan modulerna var under månaderna med lägst 
solinstrålning och får därför liten påverkan på årsbasis. Att jämföra med andra geografiska 
platser är en intressant studie för att ser om och hur mycket det skulle påverka 
elproduktionen 
 
En teknisk studie, som mer inriktar sig i mot modulerna i ett första skede, är att undersöka 
möjligheten att använda en modul där cellerna är kopplad horisontellt och därmed får 
platsegenskaperna för vertikal modulplacering och skuggningsfördelarna för en horisontell 
modulplacering, både för EP- och SP-modulerna. Tekniskt sett går det att genomföra och 
det borde ge en högre elproduktion för både EP- och SP-moduler. 

5.5 Slutsats 
Beroende på hur förutsättningar ser ut där en solpark eventuell ska byggas är det olika 
parametrar som kommer vara avgörande för vilken typ av park som bör byggas. Om det 
finns en obegränsad yta och ett bestämt antal moduler så är det en solpark med SP-
moduler, horisontell modulplacering och ett radavstånd på 20 meter som ger högst 
elproduktion per år. Ett scenario med de förutsättningarna är dock inte så troligt. Det är 
sällan det finns obegränsade ytor som inte skulle kunna användas till jordbruk eller skog 
istället för solkraft. Mer troligt är det faktum att man har en begränsad markyta och då är 
det en solpark med SP-moduler, vertikal modulplacering och ett radavstånd på 14 meter 
som ger högst produktion, trots minskad kWh/kWI. Det är dock en marginell skillnad 
mellan EP-moduler och SP-moduler, det är inte valet mellan vilken typ av modul som är 
det viktigast vid byggnation av en solpark i detta fall. 
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Bilaga 1 – EP-modul SIMULINK® 

	   Hela systemet 
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 Solcellsmodul – Nivå 1 av 2 
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 Solcellsmodul – Nivå 2 av 2 
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 Reglerande last med ström- och spänningssensor 
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Bilaga 2 – SP-modul SIMULINK® 

	   Hela systemet 
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Solcellsmodul – Nivå 1 av 1 är samma som Solcellsmodul - Nivå 2 av 2 i Bilaga 1 
MPPT är samma som MPPT i Bilaga 1 
Reglerande last är samma som Reglerande last i Bilaga 1 


