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1. Generelle factsom om solenergi 

Indledning 
Solen er en vigtig energikilde for vores planet. Uden solen ville det ikke være muligt for mennesker at 

leve på jorden, da solen og dens energi er afgørende. Mennesket bruger solenergi på forskellige 

måder. Takket være solenergi kan planter vokse, og menneskeheden kan leve under behagelige 

forhold. En ny metode til at gøre brug af solenergi er omdannelsen af sollys til elektricitet ved hjælp 

af solpaneler. Den elektricitet, der opnås fra panelerne måles under forskellige betingelser og 

omstændigheder. 

 
 

Begyndelsen 
Solen er en enorm energikilde. Man kan betragte den som et atomkraftværk, hvor der sker 

kernereaktioner, der er baseret på omdannelsen af brint til helium. Det anslås, at solen vil være død 

om omkring 5 milliarder år (hvilket også vil blive enden for Jorden). Fra et menneskeligt perspektiv, 

kan denne energi derfor anses uudtømmelig. Solstrålerne rejser de 150 millioner km til jorden på 500 

sekunder, hvor de giver 1367 Watt / m2 bestråling lige uden for atmosfæren. 

 

Et kort indblik i solenergiens historie 
Historien om solenergi er ligeså gammel som menneskeheden. I mange gamle civilisationer, tilbad 
man solen. I oldtiden blev glas eller hulspejle brugt til at koncentrere solens stråler for at skabe 
varme eller antænde fakler ved religiøse ceremonier. Archimedes, den græske videnskabsmand, 
brugte refleksion fra bronzeskjolde til at koncentrere sollys og sætte romernes træskibe i brand 
under belejringen af Syrakus. 

 
Figur 1. Brugen af solenergi som våben. 

Hvad er sollys?  
Sollys består af tre dele: Ultraviolet stråling (UV) udgør 9% af solstrålingen. Det har en negativ 

(mutagen) effekt på levende organismer. Denne effekt begrænses, fordi strålingen delvist bliver 

tilbageholdt af ozonlaget. 45% af sollyset er synligt lys i alle dens farver. Denne oprindelige 

energikilde sikrer fotosyntesen (lysfasen), hvor energien ved hjælp af klorofyl bindes i kemiske 

forbindelser (organiske molekyler). Infrarød stråling udgør 46% af sollyset. Hvis strålingen rammer 

land eller levende organismer omdannes det til varme, en forudsætning for alle biokemiske 

reaktioner (stofskifte). 
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     Figur 2 Sollys og energiindhold. 

 

 

 

For jordbruget er det den synlige stråling (lys) og den infrarød stråling, der er vigtig. Atmosfæren i 

jorden virker som et filter. Hvis denne egenskab forstyrres, vil solstråling have skadelig effekt på 

jorden (såsom klimaændringer og hudsygdomme). 

 

Hvordan virker solceller 
Fotovoltaisk (PV) kommer fra det græske ord foto (lys) og volt fra spænding. En fotovoltaisk celle 

eller solcelle, kan direkte omdanne solenergi til elektricitet. Eksempler på denne omdannelse er 

solcelleopladere på lommeregnere og ure. Mere omfattende solcelleanlæg genererer sol-elektricitet 

til boliger og elnettet, den strøm, der leveres af dit lokale elselskab. 

 

Materialer til solceller 
Udviklingen af solceller er tæt knyttet til udviklingen af halvlederkomponenter. Som det gælder for 

halvledere, plejer solceller at være fremstillet af stoffer som silicium (Si). Silicium er i dag almindeligt 

anvendt som materiale til fremstilling af solceller. Effektiviteten af disse celler er 17-22%. Andre 

materialer til solceller er: Cadmium tellurid (CdTe), Cadmium selenid (CdSe), Cadmium sulfid (CdS) og 

Zink tellurid (ZnTe). Solceller er normalt grupperet i moduler eller paneler.  

Der er to hovedgrupper af paneler. De krystallinske paneler og amorf-paneler (tyndfilmspaneler). 

Udover at panelerne har forskellig effektivitet og produktion, er der en anden væsentlig forskel 

mellem disse paneler. I følge specifikationen er effektiviteten ved forskellige bestrålingsvinkler 

forskellig for disse paneler. Dette forhold indgår også i forsøget. 

 

  

"Sonne StrahlungsintensitaetNL" by Sonne_Strahlungsintensitaet.svg: Original uploader was Degreen at de.wikipedia. - 

Sonne_Strahlungsintensitaet.svg. Licensed under CC BY-SA 2.0 de via Wikimedia Commons -  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sonne_StrahlungsintensitaetNL.svg#/media/File:Sonne_StrahlungsintensitaetNL.sv
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Princippet i den fotovoltaiske effekt  
Fotovoltaiske moduler, også kendt som solcellemoduler 

er den vigtigste komponent ved omdannelsen af sollys til 

elektricitet. Solpaneler er lavet af halvledere, der ser 

meget lig de integrerede kredsløb i elektronisk udstyr. 

Den mest almindelige form for halvledere laves i dag af 

silicium krystaller. Disse krystaller er anbragt i positive og 

negative lag, der er stablet oven på hinanden. Lys, der 

rammer krystallerne sætter den "fotovoltaiske effekt" i 

gang, hvorved der frigives elektricitet. Den dannede 

strøm er af typen jævnstrøm (DC) og kan bruges med det 

samme, eller det kan lagres i et batteri/genopladeligt 

batteri. I systemer til boliger, der er tilsluttet elnettet, 

bliver strømmen med en såkaldt frekvensomformer 

omdannet til vekselstrøm (AC), som er standarden for 

elektricitet i boliger. 

 

Elproduktion med pn-overgang  
Solceller er lavet af siliciumkrystaller af høj renhed. Silicium-atomer har normalt fire "arme". Under 

stabile forhold, er de perfekte isolatorer. Tilføjes et par atomer med fem arme (med en ekstra 

elektron), vil der opstå en negativ ladning, når sollys (fotoner) rammer den ekstra elektron. 

Elektronen frigøres derved fra armen og kan bevæge sig frit. Silicium med denne egenskab kan lede 

elektricitet. Dette kaldes en n-type (negativ) halvleder, som sædvanligvis opnås ved at forsyne 

silicium med et lag af bor.  

 
Figur 4.  Silicium, silicium med fosfor og silicium med bor 

 

En pn-overgang opnås ved at sætte en p-type og en n-type halvleder ved siden af hinanden.  

p-typen, med en elektron mindre, trækker i den ekstra elektron af n-type for at opnå stabilitet. Når 

ladningen bevæger sig, skabes en strøm af elektroner. Vi kalder denne strøm for elektricitet. Når 

sollys rammer halvlederen, er der er en fri elektron, der trækkes hen til halvlederen af n-typen. Dette 

vil resultere i mere negativ ladning i n-typen og mere positiv ladning i p-typen, hvilket resulterer i en 

stærkere elektrisk strøm. Dette er den fotovoltaiske effekt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1gta2ICarDw 
 
  

Figur 3  Hvordan solenergi virker 

Figur 5 pn-overgangspanel 

https://www.youtube.com/watch?v=1gta2ICarDw
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Indstråling 
(Sol)lys er brændstoffet for et solpanel. Uden lys kan et solpanel ikke generere elektricitet. Det er 

lysintensiteten, der - sammen med solpanelets effektivitet - bestemmer udbyttet af elektricitet. 

Solen har ved optimale betingelser en maksimal indstråling på 1000 watt pr. kvadratmeter i Holland. 

Den maksimale indstråling er kun mulig, hvis strålerne rammer vinkelret på overfladen. 
 

 
Figur 6 Indstråling på 1000 Watt per kvadratmeter  

 
 

Solhøjden varierer i løbet af dagen og lysintensiteten afhænger af placeringen på grund af solens 

position i forhold til jorden. Indstrålingsvinklen afhænger af årstiderne, som Galileo allerede fastslog i 

oldtiden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Indstrålingsvinklen har stor indflydelse på indstrålingen. Dette forsøg har til formål at bestemme, 

hvilken virkning indstrålingsvinklen rent faktisk på udbyttet fra et solpanel 
 

  

Figur 7 Indstrålingsvinkel i løbet af året (i Holland) 
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Specifikationer for solpaneler 

Specifikationerne kan aflæses på solpanelet. Specifikationer giver information om solpanelets 

ydeevne. Herunder ses et eksempel på en sådan specifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Alle værdier nævnt på specifikationen er målt i henhold til STC standarderne, som er de standarder 

man er blevet enige om at teste solpaneler ud fra. På grundlag af disse værdier fastlægges 

specifikationen. Ved hjælp af disse standard testbetingelser kan forskellige solpaneler fra forskellige 

producenter sammenlignes med hinanden.  

STC værdierne er: 

 

 AM = 1,5 (den luftmasse, som strålerne skal skinne igennem, før de rammer panelet).  

 E = 1000 W / m2 (indstråling).  

 Tc = 25° (panelets temperatur).  

 Vinkelret bestråling (panelet er placeret vinkelret på solen). 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Paneltype Det maximale output solpanelet 

kan yde. 

. 

Panelets effektivitet i procent. 

Den maksimale effekt panelet 

kan yde. 

. 

Tomgangsspænding. Den maksimale spænding, 

som  solpanelet kan yde. 

. 

Kortslutningsstrøm 

Panelets dimensioner 

Figur 8 Specifikation for et solpanel 
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2. Forsøgets udførelse 
Man må opstille forsøget i solen for præcist at måle det faktiske udbytte. Da man kan ikke forudsige, 

om solen vil være til rådighed under forsøgene, vælger vi for visse målinger at bruge en lampe. 

Forsøget vil give indsigt i effektiviteten, som bestemmes af indstrålingsvinklen. Forsøget vil også give 

indsigt i, hvordan tomgangsspændingen og kortslutningsstrømmen ændres , når man formindsker 

indstrålingen ved at justere vinklen. 

 

Opstillingen er som følger: 

1. Solpanelet placeres i et mørklagt rum. Vinklen af panelet kan indstilles trinløst i en retning 

(lodret eller vandret). 

2. Den anvendte lampe skal være en halogenlampe på ca. 1000 Watt. En eller flere projektører 

opfylder bedst behovet. 

3. 2 multimetre eller en Wattmåler skal tilsluttes, og man skal kunne aflæse dem samtidig. 

4. I takt med at man justerer indstrålingsvinklen, måles tomgangsspændingen, 

kortslutningsstrømmen, spændingen og strømstyrken under opladning af batteriet.  

5. Energiudbyttet beregnes for alle indstrålingsvinkler og afbildes i en graf. 

3. Materialer 
Til udførelse af forsøget, skal følgende materialer anvendes: 

 Solfanger (krystallinsk) (mellem 20 og 50 Wp, så de kan bruges til at oplade et batteri) 

 2 multimetre (spænding og strømstyrke) 

 Arbejdslampe(r) 1000 Watt halogen 

 Vinkelmåler  

 Måleudstyr, der kan aflæse mm (oprulleligt målebånd) 

 Et stativ, der muliggør justering af vinklen 

 Batterioplader 12 volt 

 12 Volts batteri 

 Kabler 

 12V stik 

 12V telefonoplader til bilen  

 Regneark (Excel) 

Eventuelt 

 Solpanel (tyndfilm), (mellem 20 og 50 Wp, så det kan bruges til at oplade et batteri) 

 

Omkostninger til indkøb af materialer til forsøget: 
Krystallinsk solpanel  €   50,- 

Tyndfilmssolpanel €   50,- 

Multimetre (2 stk.) til måling af strømtyrke og spænding €   35,- 

Halogen lampe/projektør €   20,- 

Stativer til lamper og solpanel €   60,- 

Batterioplader €   18,-  

Batteri €   32,- 

12V telefonoplader til bilen €   10,- 

Vinkelmåler / justeringsudstyr €   25,-  

 

I alt  € 300,-    
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4. Instruktioner til de studerende 

Forsøg 
Det er meget vigtigt at udføre eksperimentet præcist. Betingelserne skal være ens i alle faser i 

forsøget. Tænd ikke nogen ekstra lamper og udfør alle målinger på kort tid, så alle forhold er så 

ensartede som muligt. 

 

a) Placer solpanelet (på stativet med justerbar vinkel) i et rum, der kan mørklægges. Sørg for at 

panelet er placeret lodret (i en vinkel på 90 ° til horisonten). 

b) Anbring lyskilden en meter fra solpanelet (figur 14). 

c) Sørg for, at lyskilde og solpanel er i samme højde, således at bestrålingen er vinkelret på 

panelet. 

d) Tilslut omhyggeligt solpanel, batterioplader (figur 15), batteri og multimetre til hinanden som 

vist i diagram 1 (bilag 1). 

e) Mørklæg rummet, aflæs multimetrene og noter data i tabellen (lampe slukket). Det skal være 

tæt på nul for at kunne foretage en objektiv måling. Hvis det ikke er nul, skal rummet 

mørklægges grundigere. 

f) Tænd lyset. 

g) Aflæs spænding og strømstyrke på multimetrene (figur 11), og noter resultatet i tabellen 

h) Ændr vinklen på solpanelet 10 ° (figur 13). 

i) Gentag trin g og h, indtil panelet er placeret horisontalt (0 °). 

j) Sluk lyset. 

k) Beregn den effekt, panelet yder ved hjælp af formlen P = U x I og noter resultatet i tabellen. 

l) Flyt panelet tilbage i lodret vinkel (90 °). 

m) Tænd lyset 

n) Tilslut solpanelet, så kortslutningsstrømmen kan måles (bilag 4). 

o) Aflæs spændingen på multimetrene og noter resultatet i tabellen. 

p) Ændr vinklen på solpanelet 10 ° 

q) Gentag trin l og m indtil panelet er placeret horisontalt (0 °). 

r) Sluk lyset. 

 

Konklusion 
For at kunne drage en konklusion med hensyn til indstrålingsvinklens betydning for effekten, er det 

bedst at tegne en graf. Indtegn grafen i figur 9 ved hjælp af dine data. I appendix 8 kan du finde et 

eksempel på en effektkurve. 

 
Figur 9 Effektkurve ved forskellig indstrålingsvinkel 
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Denne graf viser, at vinklen på bestråling har en stor / lille indflydelse på gav effekt (Streg det 

forkerte svar ud)  

Desuden fortæller resultaterne os noget om tomgangsspændingen. Er denne proportional med 

udbyttet?  

 

Ekstraforsøg 
Solpaneler kan opdeles i to hovedkategorier: krystallinske paneler og tyndfilmspaneler. I følge 

specifikationerne, påvirkes tyndfilmspaneler mindre af dårlig indstrålingsvinkel end krystallinske 

paneler. For at undersøge dette, kan vi gentage forsøget med et tyndfilmspanel. Vi kan så ved 

sammenligning af de to grafer, konkludere om dette er sandt. Når forsøgene er færdige, kan vi 

sammenligne effektkurverne ved at tegne de to kurver i en graf. I appendix 8 kan du finde et 

eksempel på en sammenligning. Når strømproduktionen af de to paneler ikke er helt det samme, kan 

du beregne et forhold mellem effekten for de to paneler. I vores eksempel kan du se, at 

tyndfilmspanelet producerer 4,68 gange mindre strøm end det monokrystallinske panel. Ved at 

gange strømmen fra tyndfilm med dette forhold, vil effektkurven starte på nøjagtig samme sted.  

 

Trin for trin:  

 For at finde forholdet mellem de to paneler, skal du dividere deres effekt - målt ved vinkelret 

bestråling - med hinanden. 

 Gang de øvrige effektmålinger for panelet med de laveste målinger med det beregnede 

forhold. 

 Brug denne effekt til at tegne grafen. 

5. Anvendelse 
Nu hvor vi har opladet et batteri ved hjælp af et solpanel, har vi oplagret elektrisk energi. Energien 

kan bruges og batteriet genoplades når som helst. I vores tilfælde vil det blive opladet, når solen 

skinner. Batteriet består af 6 bly celler, der tilsammen leverer en spænding på 12V. 

 

Spørgsmål: Find ud hvor der bruges batterier i jeres hverdag. Brug tabellen i bilag 5 til notere dit svar. 

Ét af apparaterne skal indeholde et 12 volts batteri og mindst et af apparaterne skal være en 

mobiltelefon. De øvrige tre apparater kan indeholde batterier med forskellige spændinger. Beskriv 

for de fem apparater hvornår batteriet bruges, hvorfor der anvendes et batteri, hvilken spænding 

batteriet har, og hvordan batteriet plades. 

 

12 volt batterier anvendes ofte i biler. De gør det 

muligt at starte bilens motoren, men også det 

elektriske udstyr (radio, etc.) kører på batteri. Hvis du 

ønsker at oplade en mobiltelefon i bilen, skal du 

bruge 12 V stikkontakt i bilen (se figur 10). Hvis du 

sammenligner spændingen på bilens batteri, og 

telefonens batteri kan du konkludere, at de ikke er 

ens. For at kunne forbinde de to batterier skal der 

bruges en transformer. 

 

For at teste, hvordan det virker, og hvor meget energi 

det koster at oplade en telefon, anbringer vi en 

transformer på batteriet, og måler strøm under 

opladning. 
Figur 10,  12V stikkontakt 
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Opgave: Tilslut opladeren som vist på eldiagrammet (bilag 6), tilslut din telefon og mål spænding og 

strøm. Beregn den elektriske energi, der forbruges under opladning. Er forbruget ved opladning af 

telefonen større, mindre eller lig med udbyttet af panelet under optimal bestråling? 
 

6. Instruktioner til læreren (tips) 
Nedenfor finder du nogle tips, der er vigtige for et vellykket forsøg. Disse tips er primært til 

vejlederen og vedrører primært forberedelserne og de instruktioner, der skal gives til de studerende 

- Mål først uden lampe for at være sikker på, at den eksterne bestråling ikke påvirker/afgør 

målingerne. 

- Mål i et mørkelagt rum. 

- Undgå refleksion (diffust lys) via loftet 

- Vær omhyggelig, når du placerer lampen og panelerne 

7. Foto 

 
Figur 11 Multimetre til måling af strøm og spænding 

 

 
Figur 12. Indstråling, præcis i midten. 
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 Figur 15. Batterioplader på bagsiden af panelet.  

Figuur 1 

 

Figur 14. Opstilling af lampe og  panel. 

 

Figur 13. Detalje af justeringsmekanismen. 
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Figur 16. Måling af strøm under opladning  

 

 
Figur 17. 12 V oplader 

 

  
Figur 18. Måling af spænding under opladning 

 

Kilder: 
http://www.c-test.eu 
http://www.wikipedia.nl 

  

http://www.c-test.eu/
http://www.wikipedia.nl/
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Appendix 
Appendix 1: Tabeller Måledata  

 
Tabel 01  Måledata (krystallinsk panel) 

 Slukket 
lampe 

90 ˚ 80 ˚ 70˚ 60˚ 50˚ 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ 

Batteri-
spænding 

           

(Battery 
power) 

           

(Battery 
output) 

           

Tomgangs-
spænding 

           

Kort-slutnings-
strøm 

           

 
Tabel 02  Måledata (tyndfilmspanel) 

 Lampe 
slukket 

90 ˚ 80 ˚ 70˚ 60˚ 50˚ 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ 

Batteri-
spænding 

           

(Battery 
power) 

 

          

(Battery 
output) 

 

          

Tomgangs-
spænding 

           

Kort-slutnings-
strøm 
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Appendix 2:  Tabel over batterier i din verden 
 

Apparat Hvorfor Spænding Hvordan  

   
 12 V 

 

 

 
Mobile phone 

  
V 

 

 

   
V 

 

 

   
V 

 

 

   
V 
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Appendix 3: Eldiagram ‘Solpanel og batteri’ 
 
Eldiagram 1: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Appendix 4: Eldiagram ‘Tomgangsspænding’ 

 
Eldiagram 2: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Appendix 5: Eldiagram ‘ Kortslutningsstrøm’ 

 
Eldiagram 3: 
 
 
 

 
 
 
 
  

Battery charger 

B 
 

Battery 

+ - 

V 
 

V 
 

B 
 

Solar panel 
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Appendix 6 Eldiagram ‘Telefonoplader’ 
 
Eldiagram 4:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Appendix 7: Formler til beregning 
 
Formler til beregning: 
 
 

Ohm's lov: 

𝑼 = 𝑰 𝒙 𝑹 
 

Effekt 

𝑷 = 𝑼 𝒙 𝑰 
 

Energi: 

𝑬 = 𝑷 𝒙 𝒕 
 
 
 
  

Battery charger 
Battery  

+ - 

B 
 

ch
arger 
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Appendix 8: Eksempel på forsøg. 
 
Eksempel på forsøg (målinger og grafer) 
 
Krystallinsk 

 
Figur 19, Data fra malinger i Excel 

 

 
Figur 20, Effektkurve ved forskellige vinkler 

 

  
Figur 21, Spænding ved forskellige vinkler   Figur 22, Strømstyrke ved forskellige vinkler 
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Tyndfilm 

 
Figur 23, Data from fra målingerne i Excel (tyndfilm) 

 
 

 
Figur 24, Effektkurve ved forskellige vinkler 

 
 

Appendix 9: Konklusion. (graf) 
 

 
 Figur 25, Effektkurve ved forskellige vinkler for tyndfilms-og krystallinske paneler 
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