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Abstract 

This thesis has been carried out in New Zealand in collaboration with the University of 

Waikato. In association with Dr. Mike Duke the purpose of this work is to investigate whether 

two different software for modeling of photovoltaic systems are useful in the teaching of solar 

energy. 

 

The next ten years grid-connected photovoltaic systems are assumed to increase and therefore 

also a rising demand for people with engineering knowledge are to be predicted. For engineer 

students with a focus on solar energy a more practical teaching with design software´s can be 

a good method to make the students comprehend more when it comes to large scale 

photovoltaic systems and be more prepared for working life. 

 

The software´s used is called Transient System Simulation (TRNSYS) and Photovoltaic 

Systems (PVSYST) which are both well used throughout the world. To assess the reliability 

of the software´s, a reference solar power plant at 16.1 kWp installed capacity are used, which 

consists of photovoltaic modules from four different manufacturers. This reference plant 

owned by the University of Waikato is installed on the library roof and is the point of 

reference for both software´s in the calculation of electricity production. 

 

The subject of the thesis concerns the solar energy with a focus on grid-connected 

photovoltaic systems and beyond that the work has also led to an investigation of solar 

radiation, solar cells and how to use information from different weather databases. In this 

project a widely used database "Typical Meteorological Year 2" with 20 years of age 

measurements of solar radiation is used and compared to the latest information available. The 

handiness and suitability of both software´s were also evaluated to see if the software´s are 

good enough for teaching at the University of Waikato. 

 

The conclusion made by the writers is that TRNSYS can be used in teaching at the University 

of Waikato but PVSYST need further investigation. TRNSYS is suitable because of its 

performance accuracy and detail in the building modeling. The writers cannot recommend 

PVSYST as the investigation of the software was not completed due to the lack of time. 

PVSYST does likely have the potential to be an educational tool, but it remains to be 

investigated. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på Nya Zeeland i samarbete med the University of Waikato. I 

samverkan med Dr. Mike Duke är syftet med detta arbete att undersöka om två olika 

mjukvaror för modellering av solcellsanläggningar är användbara i undervisning för solenergi. 

 

De närmsta tio åren antas nätanslutna solcellsanläggningar att öka vilket leder till en 

efterfrågan på personer med projekteringskunskap. För att ingenjörsstudenter med inriktning 

mot solenergi ska kunna förstå sig på större anläggningar och bli mer förberedda för 

arbetslivet kan undervisning av projekteringsmjukvaror vara en bra undervisningsmetod.  

 

Mjukvarorna som används heter Transient System Simulation (TRNSYS) och Photovoltaic 

System (PVSYST) vilka båda är väl använda runt om i världen. För att kunna bedöma 

mjukvarornas pålitlighet används en referensanläggning på 16,1 kWn installerad effekt vilket 

består av solcellsmoduler från fyra olika tillverkare. Denna referensanläggning som ägs av the 

University of Waikato är installerad på skolans bibliotektak och blir utgångspunkten för båda 

mjukvarorna i beräkningen av elproduktion. 

 

Ämnet som examensarbetet berör är solenergi med inriktning mot nätanslutna 

solcellsanläggningar och utöver det så har arbetet även lett till en undersökning av 

solinstrålning, solceller och hur man använder information från väderstationer. I arbetet ställs 

en väl använd databas ”Typical Meteorological Year 2” med 20 år gamla mätvärden av 

solinstrålning mot de senaste mätningarna för att undersöka hur tillförlitlig informationen är. 

Mjukvarorna har även utvärderats i användarvänlighet och hur lämpade de är för undervisning 

på the University of Waikato. 

 

Projektgruppens slutsats är att TRNSYS kan användas i undervisning på the University of 

Waikato men PVSYST behöver vidare undersökning. TRNSYS är lämplig på grund av sin 

resultatnoggrannhet och detaljrikedom i uppbyggnad av modellering. Projektgruppen kan inte 

rekommendera PVSYST eftersom undersökningen av mjukvaran inte hann slutföras. 

PVSYST har troligtvis potential för undervisning men det återstår att undersökas. 
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solcellsanläggningar. SMA översatt från tyska till svenska står 

för kontroll, mätning och utrustning. 

 

TRNSYS Transient System Simulation, mjukvara för simulation av olika 

slags kraftsystem. 

 

PVSYST Photovoltaic System, mjukvara som används för simulation av 

solenergianläggningar. 

 

SD-kort   Secure digital memory card 

 

Kontrollrummet Kontrollrummet finns på våning fem i biblioteket där 

övervakningen av referensanläggningen sker. 

 

Fixerad solcellsmodul Solcellsmoduler med en fixerad lutning. 

 

Modullutning   Vinkeln mellan solpanelen och horisontalplanet. 

 

Asimutvinkel   Vridningen från en referenslinje mätt i grader. 

 

Albedo   Markytans reflektionsförmåga. 

 

 

TMY 2 Typical Meterological Year 2 är en dataserie som består av 

8760 timmar med medelvärden från väderdata som uppmäts 

mellan 1961 och 1990. 
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NIWA The National Institute of Water and Atmospheric Research 

vilket är ett forskningsinstitut i Nya Zeeland. 

 

DC    Direct Current. Likström 

 

AC    Alternating Current. Växelström 

 

MPPT Maximum Power Point Tracker. En spårningsfunktion i 

växelriktaren som söker optimal spänning och ström i 

solcellsmodulerna så att maximal effekt alltid kan fås. 

 

kWn Kilowatt nominell. 

 

Meteonorm   En meteorologisk databas. 
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1 Introduktion 

Detta examensarbete är utfört av två studenter vid energiingenjörsprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. Projektgruppen består av Fredrik Roos och Kristian Sundvall. 

Examensarbetet skapades av att projektgruppen etablerade en kontakt med Dr. Mike 

Duke vid the University of Waikato i Nya Zeeland. Projektgruppen har fått hjälp med 

finansiering av resan från Anna Whitlocks Minnesfond på 30 000 SEK. Detta 

stipendium har varit en essentiell del för att projektgruppen skulle kunde betala resan till 

andra sidan jorden. Stipendiet är avsett för fortsatta studier utomlands inom bl.a. natur 

och teknik.  

1.1 Bakgrund 

Den accelererande utbyggnaden av solcellsanläggningar i världen har skapat ett växande 

behov av analysverktyg och kunskap om projektering av solenergisystem. Eftersom 

solinstrålningen varierar med bl.a. geografisk lokalisering, tid på året, samt på grund av 

väderlek och lokala klimatförhållanden, krävs uppskattningar av hur mycket en 

solcellsanläggning kommer att producera på en specifik plats innan själva installationen 

kan äga rum. Med tiden har sådana uppskattningar blivit allt mer avancerade och precisa. 

Detta har lett till utveckling av en mängd olika analysverktyg i form av mjukvaror, vilka 

kan vara komplexa och kan ta lång tid att lära sig. Dr Mike Duke vid The University of 

Waikato vill använda mjukvarorna Photovoltaic System (PVSYST) och Transient 

System Simulation (TRNSYS) i hans undervisning inom solenergi, men först vill han se 

hur tillförlitliga mjukvarorna är. 

 

I samarbete med The University of Waikato ska projektgruppen använda universitetets 

nyinstallerade samt nätanslutna solcellsanläggning på 16.1 kW. Genom att analysera 

och fördjupa sig i den existerande och fungerande solcellsanläggningen har 

projektgruppen en referensanläggning att utgå ifrån. När författarna nämner 

referensanläggningen menas solcellsanläggningen på bibliotekets tak vid University of 

Waikato. Genom att jämföra mjukvarornas uppskattning av elproduktion mot 

referensanläggningens verkliga elproduktion kan projektgruppen utvärdera 

mjukvarornas funktion och reliabilitet. Med denna kunskap kan en slutsats formas och 

en rekommendation fastställas om Dr. Mike Duke bör använda respektive mjukvaror i 

undervisningen vid the University of Waikato. 
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1.2 Syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att genomföra en ingenjörsmässig och 

jämförande analys av mjukvarorna PVSYST och TRNSYS, utifrån en existerande 

solcellsanläggning för att bistå Dr. Mike Duke vid the Waikato i hans utvärdering av 

dessa mjukvaror. 

 

Mjukvarorna skall kunna användas i undervisningen av solenergisystem vid University 

of Waikato och behöver därför utvärderas och valideras. För att kunna genomföra den 

jämförande analysen används den existerande solcellsanläggningen som är installerad 

på skolans bibliotekstak. 

 

En bedömning av hur användarvänliga och pedagogiskt utformade de båda mjukvarorna 

har gjorts. Detta genomfördes för att få en students synpunkter på mjukvarorna vilket 

Dr. Mike Duke har efterfrågat. Med hjälp av mjukvarorna har förbättringsåtgärder och 

utbyggnadsförslag av referensanläggningen tagits fram som rekommendationer till the 

University of Waikato. Fördjupning i ämnes- och teknikområdet solenergiteknik har 

utförts med fokus på solceller för att projektgruppen ska få en djupare förståelse för 

solenergitekniken. 

1.3 Frågeställning 

Detta projekt har följande frågeställningar som grund för arbetet: 

 Hur ser uppbyggnaden av bibliotekets solcellsanläggning ut? 

 Stämmer simulerade värden för årlig elproduktion från de två utvärderade 

mjukvarorna överens med verklig elproduktion från referensanläggningen? 

 Vilka felkällor finns för resultaten? 

 Hur användarvänliga är mjukvarorna? 

 Bör mjukvarorna användas i undervisning? 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom att referensanläggningen installerades i början av juli 2011 så har ingen 

årsproduktion registrerats, vilket betyder att simuleringen begränsas till nio månader. 

Bedömningen av mjukvarorna ska ske ingenjörsmässigt med betoning på energi och 

effekt och inte inom området dataprogrammering, då detta ligger utanför 

examensarbetets fokus. Detta examensarbete kommer ej att använda sig av 

skuggsimulationer på grund av både tidsbrist och eftersom referensanläggningen har en 
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skuggfri placering. På grund av den sena tilldelningen av mjukvaran PVSYST från the 

University of Waikato har projektgruppen lagt betydligt mer tid på TRNSYS. Detta har 

lett till mindre användningstid och därmed en ofullständig utvärdering av mjukvaran 

PVSYST. 

1.5 Struktur 

Rapporten består huvudsakligen av fem följande kapitel:  

 Allmänt om solenergi 

 Metod 

 Data och analys 

 Resultat 

 Slutsats 

 Diskussion 

 

Efter introduktion följer ett teorikapitel vid namn Allmänt om solenergi, som är 

resultatet av den litteraturstudie som gjorts vars uppgift också är att läsaren ska förstå 

grundläggande delar i ämnet solenergi.  

 

I metodkapitlet ges beskrivning av mjukvarorna och solcellsanläggningen genom den 

utvalda modelleringsmetoden som projektgruppen har valt att använda. Innan 

examensarbetets resultatkapitel finns ett kortare kapitel där data och analys förklaras för 

att visa exakt vilken inmatad data som projektgruppen använt i varje mjukvara. Även 

här visas det hur insamlad mätdata såg ut från första början. Resultatdelen därefter 

presenterar alla använda parametrar samt resultat som mjukvarorna har simulerat fram, 

vilket i sin tur jämförs med den verkliga solcellsanläggningens elproduktion. I avsnittet 

slutsats behandlas författarnas bedömning av mjukvarorna och vad författarna har 

kommit fram till om hur pålitliga mjukvarorna är och om de är lämpliga för 

undervisning. Avslutande i kapitlet diskussion tar projektgruppen upp bland annat 

felkällor och förbättringsåtgärder av referensanläggningen. 
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2 Allmänt om solenergi 

Solenergi som träffar jorden i form utav solinstrålning bidrar till uppvärmning av både 

planetens yta och atmosfär. Om solen hade slocknat skulle jorden haft en 

medeltemperatur runt noll grader och omständigheterna hade i princip varit omöjligt att 

leva i [1]. 

 

Solens yta kallas fotosfären och har en temperatur på cirka 5 500 grader Celsius [°C] [1]. 

Denna ofattbara värme och energi strålas ut i rymden och under varje ögonblick är 

effekten som når jorden i form av solinstrålning cirka 178 000 terawatt [1]. Detta flöde 

av vågstrålningsenergi kallas irradians [7]. 

 

Solinstrålning uttrycks som en effekt per kvadratmeter med enheten Watt per 

kvadratmeter [W/m
2
]. När solinstrålningen under ett år belyst samma yta går det att 

summera effekten till en viss mängd energi som uttrycks i kilowattimmar per 

kvadratmeter och år [kWh/m
2
,år]. Om man tog tillvara på den solenergin som träffar 

jorden under en timme så skulle det räcka till jordens totala energianvändning under ett 

år [2]. 

 

Det finns flera metoder att ta vill vara på solenergi varav två tekniker är vanligt 

förekommande. Den ena tekniken innebär en energiöverföring mellan två medium 

vilket sker genom att använda en solfångare som innehåller en värmebärande vätska, till 

exempel vatten eller glykol [3]. Efter att solens strålar värmt upp vätskan leds den sedan 

ner till en ackumulatortank där vätskans värme överförs till ett annat medium, vanligtvis 

vatten. Värmen kan i en ackumulatortank lagras under ett par dagar och kan användas 

till uppvärmning av tappvatten. De typer av solfångare som idag är tillgängliga är 

vakuumrör, plana solfångare, koncentrerade solfångare och de betydligt mindre 

avancerade poolsolfångarna. 

 

Den andra metoden vars teknik är mer komplex går ut på att alstra elektrisk energi 

genom att använda solcellspaneler. Elen kan därefter användas direkt eller lagras i 

batterier. En mer detaljerad beskrivning finns i 2.2 Solceller. 
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2.1 Solinstrålning 

Solinstrålning delas upp i diffus och direkt solinstrålning [4]. Direkt solinstrålning når 

jordytan direkt utan att blivit påverkad på vägen. Inkommande solinstrålning mot jorden 

kan absorberas av vattenånga, luftmolekyler eller smutspartiklar i atmosfären [5]. 

Solinstrålningen kan även splittras eller reflekteras och det sker när strålarna träffar 

ozon, vatten eller koldioxid. Ett samlingsnamn för all den solinstrålning som på något 

sätt absorberats eller reflekteras kallas för diffus solinstrålning. Summeras den direkta 

och den diffusa solinstrålningen så får man den så kallade globala solinstrålningen.  

 
Figur 2.1: Solinstrålningens uppdelning i diffus och direkt solinstrålning 

2.1.1 Albedo 

Markytans reflektionsförmåga kallas albedo och har en betydande faktor när det 

kommer till solinstrålning. Naturliga ytor med vegetation har en reflektionsförmåga från 

5 till 30 procent. Snötäckta ytor kan ha en albedo på över 60 procent. Detta ger en 

förstärkande effekt under vinterhalvåret då solens höjd på himlen är som lägst. Snön 

reflekterar solens strålar mot himlen men moln, gaser etcetera speglar tillbaka 

strålningen så även en horisontell yta på marken påverkas[6]. Detta är en positiv faktor 

för solpanelernas elproduktion då den totala diffusa solinstrålningen ökar. 

2.1.2 Medelvärde för solinstrålning 

Solstrålningen kan variera kraftigt under dygnet. Ett moln kan lokalt sänka instrålningen 

från 900 ned till 0 watt per kvadratmeter på några sekunder. Generellt så reflekterar 
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moln ca 20 procent och absorberar runt 4 procent av all solinstrålning [9]. Solens strålar 

är oftast kortvågig strålning vilket vattenånga har lätt att absorbera [10]. 

 

Aerosoler i atmosfären såsom smuts och damm är också ett betydande hinder för 

solinstrålningen. Olika typer av aerosoler absorberar olika våglängder och i allmänhet 

påverkas den direkta solinstrålningen i störst utsträckning. Under vintertid på högre 

breddgrader är mängden partiklar i luften mindre vilket ger en öppnare och renare 

himmel för solstrålningen att färdas [10]. Man kan tro att solinstrålningen är obetydlig 

på vintern men med rätt lutning på solpanelerna och hjälp av snöns reflektionsförmåga 

erhålls mer energi än vad man kan tro. Följande två kartor över jordens solinstrålning är 

baserade på mätningar om gjort under en 20 års period med Meteonorm alla 

väderstationer runt om i världen. Mätdata har använts för att räkna ut ett medelvärde för 

årlig solinstrålning vilket presenteras i Figur 2.2 och Figur 2.3. 

 

 

Figur 2.2 Årlig global solinstrålning mellan 1986-2005. 

 

Figur 2.3 Årlig direkt solinstrålning mellan 1986-2005. 

Observera att Figur 2.2 visar global solinstrålning och Figur 2.3 visar direkt 

solinstrålning vilket ger markanta skillnader i t.ex. Afrika och Australien. De ljusgula 

områdena har högst direkt solinstrålning och i Nya Zeeland kan man se på båda 
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figurerna att platsen med mest solinstrålning sker över den norra ön.  

2.1.3 Solinstrålning Nya Zeeland 

Jordens solinstrålning vid atmosfären är ungefär 1367 W/m
2
 vilket motsvarar nästan 12 

MWh/m
2
 per år. Lager i atmosfären som består av koldioxid, ozon, ånga, aerosoler och 

liknande absorberar eller reflekterar en del av instrålningen. I kombination med 

atmosfärens tjocklek och jordens lutning samt avstånd till solen så varierar 

bestrålningen av jordens yta. 

 

Under januarimånaden i Sverige erhålls en låg solinstrålning eftersom den norra 

hemisfären då är frånvänd solen. Tittar man på södra hemisfären under samma månad 

där Nya Zeeland ligger så erhålls en liknande mängd solinstrålning som Sverige erhåller 

under sommartid. Detta beror på att det södra halvklotet är närmare solen och Nya 

Zeeland har därför sommar i januari. Den genomsnittliga energin per kvadratmeter i 

Halmstad under januari månad är ungefär 550 Wh/m
2
,dag och under samma tid i 

Hamilton, Nya Zeeland är solinstrålningen runt 5940 Wh/m
2
,dag. Den svenska 

solinstrålningen under juni månad ligger runt 5640 Wh/m
2
,dag [6] och skillnaden 

mellan ländernas solinstrålning under sommartiderna beror på att Nya Zeeland ligger 

närmare ekvatorn där solinstrålningen är som störst på jordklotet [6,11].  

 

Mängden solinstrålning som når jorden påverkas av hur mycket ozon som finns över 

platsen. Ett tjockt ozonlager bidrar till en hög absorbering av solinstrålning medan ett 

tunt bidrar till att mer solinstrålningen når markytan. 

 

Det sker ideligen forskning om hur vårt ozonlager förändras runt om i världen. En 

rapport som släpptes 2006 är en stor studie som mätt skillnader i ozonets tjocklek och 

solinstrålning. 16 områden med liknande latituder användes, det vill säga liknande 

avstånd från ekvatorn. 15 områden låg i Nordamerika och en i Nya Zeeland [12]. 

Rapportens resultat visar att Nya Zeeland har högst solinstrålning under sommaren av 

samtliga platser vilket forskarna tror sig bero på det då uppbrutna ozonhålet över 

Antarktis. När vintern infaller i landet går det däremot att se en lägre solinstrålning 

jämfört med Nordamerika. Detta kan bero på att Nya Zeeland inte har så pass stora 

snötäckta ytor som kan reflektera UV-strålning och skapa diffus solinstrålning. 
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2.1.4 Väderdata 

Väderdata kan hämtas från databaser runt om i världen och de kan innehålla information 

om solinstrålning, lufttemperatur, luftfuktighet etcetera. Informationen uppmäts lokalt 

för varje databas, antingen på marknivå eller på en viss höjd från marken. 

Solinstrålningen anges oftast i kilojoule per timme och kvadratmeter och andra 

variationer kan förekomma vilket sätter krav på användaren. 

  

Väderdata som projektgruppen har använt i TRNSYS heter Typical Meteorological 

Year 2 (TMY 2) och innefattar data från 239 stationer runt om i världen som har mätt 

upp bl.a. solinstrålning, relativ fuktighet och vindhastighet mellan åren 1961 till 1990. 

All uppmätt data under tidsperioden har samlats in och det har räknats ut ett 

genomsnittligt värde för varje timme på ett år för respektive mätvärde [1]. Med tiden 

har fler stationer runt om i världen anslutits och värden från de närmsta åren har 

tillkommit men de är tillgängliga för en viss kostnad. Eftersom Hamilton inte fanns med 

i gratisregistret för TMY 2 så användes den närmaste stationen, Auckland [29].  

 

För att säkerhetsställa sig om att skillnaden i solinstrålning i Auckland inte skiljer sig 

för mycket från den i Hamilton med avseende på att det är 114 km mellan städerna 

undersöktes detta av projektgruppen. 

 

Undersökningen utfördes med väderdata från en och samma databas, the National 

Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) för att vara konsekvent. 

Mätningar finns tillgängliga i en databas på internet och därifrån laddades det ner 

uppgifter om varje timmes solinstrålning mellan den 11:e juli 2011 och 11:e april 2012. 

De värden som projektgruppen har hämtat från NIWA är inte genomsnittsvärden utan rå 

data från stationerna i Hamilton och Auckland. 

 

Figur 2.4 jämför den uppmätta solinstrålningen i Hamilton och Auckland. Totalt erhöll 

Hamilton ca fyra procent mer solinstrålning än Auckland under 2012. 
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Figur 2.4: Solinstrålning i Hamilton baserat på väderdata från NIWA. 

 

 

Figur 2.5: Solinstrålning i Auckland baserat på väderdata från NIWA. 

För att se hur mycket värdena i TMY 2 skiljer sig från uppmätta värden jämfördes 

information från TMY 2 med väderdata från en NIWA station i Auckland under 

perioden 11:e juli 2011 och 11:e april 2012 vilket kan ses i Figur 2.6 och Figur 2.7. 

Mängden solinstrålning per kvadratmeter under denna period skiljer sig med sju procent.  
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Figur 2.6: Solinstrålning i Auckland baserat på väderdata från NIWA. 

 

 

Figur 2.7: Solinstrålning i Auckland baserat på väderdata från TMY 2. 

 

Figur 2.8 innehåller en jämförelse mellan den registrerade solinstrålningen i Sunny 

Sensor Box och solinstrålningen från TMY 2 över Auckland. Sunny Sensor Box heter 

den komponent som registrerar referensanläggningens solinstrålning. Tidsperioden 

sträcker sig mellan den 9:e april till 17:e april 2012. Syftet med jämförelsen är att 
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jämföra hur väl TMY 2 stämmer överens med registrerad solinstrålning på en timvis 

nivå.
 

 

Figur 2.8: Daglig solinstrålning registrerad i Sunny Sensor Box samt TMY 2. 

2.2 Solceller 

I tekniska termer kallas en solcell för fotovoltaisk cell. Den består av halvledare, oftast 

kisel [15], som antingen är n- eller p-dopad. N står för negativ och p för positiv. 

 

Dopning innebär ett tillägg av obalans i kislets kristallstruktur. För att en ström ska 

kunna uppstå i en krets behövs en spänningsskillnad mellan två ledande material. Detta 

fås genom att det ena ledande materialet har fria elektroner medan det andra materialet 

har ett underskott på elektroner. 

 

Är kislet n-dopat så har man lagt till ett ämne som t.ex. fosfor i kiselstrukturen, vilket 

har fem valenselektroner. Den ordnade kiselstrukturen kräver dock bara fyra elektroner. 

Detta skapar ett överskott av en elektron per fosforatom på den n-dopade plattan. Ett 

överskott av elektroner innebär att fria elektroner kan förflytta sig och på så sätt skapa 

en ström. 

 

Om kiselplattan är p-dopad så finns ett underskott av elektroner och detta kan erhållas 

genom att tillsätta boratomer som innehar tre valenselektroner varpå ett underskott av en 
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elektron per boratom bildas. Genom att ha ett underskott i den p-dopade plattan 

attraheras elektroner från den n-dopade plattan [1]. 

 

Elektroninnehavet i de båda plattorna skiljer sig från varandra vilket skapar ett elektriskt 

fält när de sätts samman vid tillverkningen. Vid detta tillfälle uppstår ett fenomen som 

kallas diffusion, alltså en spridning av elektroner. De elektroner som utgör överskottet 

jämnar ut obalansen genom att vandra över till p-skiktets hål. Det finns inte tillräckligt 

med elektroner för att fylla alla hålen i den p-dopade plattan men en balans uppstår och 

flödet av elektroner stannar av [15]. 

 

Balansen är stabil tills ljus träffar solcellen och en spänning uppstår. Solens strålar 

innehåller energi i form av så kallade fotoner och mätt i elektronvolt så måste en 

elektron uppnå energimängden 1.1 eV i en kiselkristallinstruktur för att kunna bryta sig 

loss. Utbudet av solceller på marknaden erbjuder paneler som kan absorbera fotoner 

mellan 1.0 till 1.6 eV. 

 

En elektronvolt är lika med den energi som en elektron behöver för att kunna ta sig från 

noll till en volt i ett elektriskt fält som befinner sig i vakuum. Solljusets spektrum 

mellan UV och infraröd strålning sträcker sig mellan energin 0.5 eV till 2.9 eV [16]. 

Detta betyder att dagens solpaneler inte kan absorbera upp all energi från solen. 

 

Fotoner kan beskrivas genom våglängd, frekvens och energimängd, men fysiska 

egenskaper som massa, läge eller storlek går ännu inte att fastställa [17]. 

När fotoner träffar en fotovoltaisk cell överförs energi till elektronerna i n-plattan och 

upphöjer elektronernas energiinnehav så det blir möjligt för dem att passera genom en 

krets och till slut landa i ett hål i den p-dopade plattan [15]. Upphör ljuset att belysa 

solcellen återuppstår balansen och elektronflödet stannar av. 

2.2.1 Olika typer av tekniker 

Dagens tekniker för solceller är huvudsakligen uppbyggda av kristallint kisel eller 

amorft kisel. Det finns olika typer av solceller och verkningsgraderna för tre olika 

tekniker redovisas i Tabell 2.1 [13]. 
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Tabell 2.1 Verkningsgrader för olika solceller. 

Teknik Verkningsgrad 

Monokristallin 12-15 % 

Polykristallin 11-14 % 

Amorft kisel & tunnfilm 5-7 % 

 

Monokristallina solceller har högst verkningsgrad på marknaden och har till skillnad 

från andra paneler bra förmåga att generera ström även under molniga dagar. Mono 

kommer från grekiskan och betyder ensam eller enkel. Solcellerna i dessa paneler består 

av en enda kiselkristall. Referensanläggningens solcellsmoduler använder enbart 

monokristallina solceller. 

 

Polykristallina solceller består av flera kiselkristaller och har en lägre verkningsgrad än 

monokristallina [14]. Eftersom polykristallina solceller består av sammansatta kristaller 

uppstår mellanrum i strukturen vilket utgör ett hinder för elektronerna. När elektronerna 

färdas i materialet fastnar elektronerna i kristallens glipor och hindras från att ta sig till 

strömkretsen [14]. Dessa solceller är dock billigare att tillverka och i utbyte mot hög 

verkningsgrad så erhålls istället en lägre produktionskostnad.  

 

Mono- och polykristallint kisel dominerar idag marknaden för solceller men de är 

fortfarande relativt dyra. Man försöker att minska mängden kisel i solcellerna genom att 

tillverka tunnare skivor av kisel och på så sätt sänka kostnaderna för tillverkning [14]. 

 

Tunnfilmsceller är en enklare teknik som är under utveckling. Amorftbaserade 

kiselceller är billigast på marknaden och har cirka en tredjedel av verkningsgraden 

jämfört med kristallina solceller. Eftersom strukturen i amorftkisel är instabil försämras 

verkningsgraden med tiden. 

2.2.2 Förluster  

Förklaringen till solcellers låga verkningsgrad och höga energiförluster beror på 

följande tre skäl: 

 

 Kislets höga reflektionsförmåga 

 Solcellernas begränsade absorbering av solenergi 

 Kisel har begränsad ledningsförmåga 
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Kisel har hög reflektionsförmåga och ett lager av ljusabsorberande material krävs för att 

öka energiupptaget. Det sker en förlust på grund av att detta materials yta inte är helt 

jämt vilket låter kislet reflektera bort ljus. 

 

Fotonerna har som tidigare nämnts en energimängd, en frekvens och en våglängd. 

Energiinnehållet i en foton går hand i hand med våglängden. 

Som exempel har strålarna från solen kort våglängd och är energirika medan 

värmestrålning som har lång våglängd är relativt energifattig. Fotoner med energimängd 

under 1.1 eV passerar genom den kiselkristallina solcellen utan att åstadkomma någon 

förändring, vilket i sig utgör en förlust av energi. Fotonen kan bara frigöra en elektron åt 

gången vilket betyder att en foton med för hög energimängd inte gör skillnad. Detta 

innebär också en förlust och slår man ihop energiförlusten som sker på grund av 

antingen för lite eller för mycket energi i fotonen så står den för ungefär 70 % av 

solinstrålningens energimängd [15]. 

Om man väljer ett material som har bättre absorptionsförmåga av ljus så sjunker styrkan 

i det elektriska fält som elektronerna färdas i och en högre ström måste utvecklas. Detta 

är tyvärr ingen förbättring eftersom effekten ut ur solcellen är proportionell mot 

strömmen men också mot det elektriska fält, också kallad spänningen, vilket ger lika 

mycket eller mindre effekt i slutändan. 

 

Kislet i sig är en halvledare vilket innebär att materialet kan leda ström men inte lika bra 

som en metall. Den inre resistansen är relativt hög och detta bromsar elektronerna vilket 

ger upphov till värmeförlust [15].  

2.3 Solcellsanläggningar 

En nätansluten solcellsanläggning är uppbyggt av komponenterna i följande ordning: 

solcellsmoduler, strängar, kopplingslåda, likströmsbrytare och växelriktare [13].  

 

Solcellsmodulerna seriekopplas och bildar s.k. strängar. Strängarna parallellkopplas 

sedan ihop i kopplingslådan. Antalet kopplade strängar beror på den önskade 

spänningen i systemet som måste anpassas efter växelriktarens storlek. 

Strängarna möts i kopplingslådan och sedan vidare till likströmsbrytaren som används 

för att koppla bort anläggningen vid service. Sista delen i systemet är växelriktaren vars 

uppgift är att omvandla likströmmen till växelström. Detta sker genom att växelriktaren 
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pulserar likströmmen till samma frekvens som det anslutna elnätet har. Växelriktaren 

filtrerar systemets producerade växelström innan den skickas vidare till elnätet för att på 

så sätt minska oönskade övertoner. 

 

I växelriktarna finns en viktig funktion för produktionen som kallas maximum power 

point tracker (MPPT).  Solinstrålningen varierar hela tiden vilket ger en varierande 

spänning och ström. Detta uttrycker sig i minskad elproduktion och ökad risk för skador 

på komponenterna i kretsen. MPPT har till uppgift att hela tiden söka efter den bästa 

kombinationen av spänning och ström så att den maximala effekten alltid kan fås. 

 

Alternativa solcellsanläggningar som är nätanslutna kan också ha batterier kopplade till 

systemet för att fungera som backup-källa för vitala komponenter vid de tillfällen då 

elnätet slutat leverera ström.  

 

Det finns även fristående solcellsanläggningar som inte är kopplade till något nät utan är 

överdimensionerade för att kretsen ska bli självförsörjande. 

2.3.1 Ö-drift 

Solcellsanläggning kan vid nätavbrott drabbas av ”Islanding” eller på svenska ö-drift 

[18]. Ö-drift betyder att växelriktarna forsätter att mata ut effekt på det ansluta nätet 

trots nätavbrott [18]. Om elektriker utför åtgärder på anläggningen kan de bli allvarligt 

skadade av de höga spänningarna. Moderna växelriktare har försatts med speciella 

skyddssystem som bryter kopplingen vid onormal drift [19]. Med hjälp av denna 

funktion kan växelriktaren känna av nätets spänning, frekvens och dynamiska impedans. 

Om det förutspås att en ö-drift kommer att ske, kopplas växelriktarna automatiskt bort 

från anläggningen. 

2.4 Riktning och lutning 

Solens bana börjar i öst och går ner i väst samt belyser området närmast ekvatorn mest 

intensivt. Beroende på hur långt i från ekvatorn man befinner sig, d.v.s. vilken latitud 

man är på och på vilken hemisfär man befinner sig så tillfaller olika vinklar samt 

riktningar för solpanelerna. Solcellsmoduler kan maximalt ha två axlar vilket justeras 

efter platsens bästa kombination av lutning och asimutvinkel. 
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Asimutvinkeln är en riktning som mäts i grader och benämns med den grekiska 

bokstaven alpha (α ). Referensriktningen för solcellmoduler är nord eller syd. Om 

modulen är riktad mot syd på norra hemisfären är asimutvinkeln 0° respektive om 

modulen riktas mot norr på södra hemisfären är asimutvinkeln 0°. Modullutningen är 

vinkeln mellan solpanelen och horisontalplanet och har fått den grekiska bokstaven beta 

(β) som referenssymbol. 

 

Figur 2.9: Illustration av azimutvinkeln (α) och modullutningen (β). 

 

De fixerade solpanelernas rekommenderade lutningar är beroende av årstid på grund av 

att solen är högre upp på himlen under sommarhalvåret än vad den är under 

vinterhalvåret. 

 

För att en solpanel ska motta optimal solinstrålning så krävs det att panelen hela tiden är 

vinkelrät mot den inkommande solinstrålningen. Detta är möjligt med moduler som har 

två justerbara axlar samt en spårningsapparat som automatiskt ändrar solpanelens 

modullutning och riktning mot solen. 

 

Installeras modulerna utan spårningsapparat så är en vanlig tumregel att installera 

solpanelerna med en riktning mot syd eller nord beroende på vilken sida av ekvatorn 

anläggningen har installerats på. Installeras solpanelen på den norra hemisfären så ska 

panelen riktas mot syd, respektive mot norr för södra hemisfären. 
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För att ställa in modullutningen så finns en enkel och användbar metod vilket är att ha 

överensstämmande lutning i grader som platsens latitud. Detta används då modulerna 

har fixerade axlar och ska producera så mycket el som möjligt under hela året. Det är 

dock vanligt att anpassa sina solpaneler efter sommaren. Det går att få ut mer energi av 

sin solcellsanläggning om en justering av lutningen sker minst en gång per halvår eller 

en gång per kvartal är också att föredra [20]. Nedanför är ett exempel som fungerar för 

samtliga nordliga latituder [18]. 

 

Tabell 2.2: Förslag på modullutning för solcellsmoduler. 

Säsong Optimal lutning 

Sommar Latituden - 15° 

Vinter Latituden + 15° 

 

Platsen där bibliotekets solcellsanläggning är installerat har en latitud på -37° enligt 

Google Earth. Enligt Tabell 2.2 bör referensanläggningen ha en modullutning på 22° 

om den ska anpassas efter sommarhalvårets solinstrålning respektive 52° för 

vinterhalvåret. 
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3 Metod 

En litteraturstudie har gjort för att anskaffa mer kunskaper om solenergi, elproduktion 

från solceller och solinstrålning. Information har hämtats från böcker, artiklar och 

internet. Böcker och artiklar har lånats från the the University of Waikatos bibliotek. 

Vissa artiklar har biblioteket fått köpa loss åt projektgruppen. Insamling av mätdata har 

gjorts vid referensanläggningen genom att projektgruppen manuellt har hämtat uppgifter 

om den totala elproduktionen över tio månader och en vald period av dagsproduktion 

mellan den 9:e till 17:e april. Projektgruppen har använt metodiken modellering och 

designat anläggningen i de två mjukvarorna. En jämförande analys har gjorts mellan 

referensanläggningens elproduktion och mjukvarornas simulerade elproduktion. 

 

Starten av examensarbetet inleddes med ett besök vid referensanläggningen då 

projektgruppens handledare Dr. Mike Duke visade samtliga delar av anläggningen. 

Därefter överlämnades ritningar och manualer på solcellsanläggningen, samt besvarades 

frågor på plats som projektgruppen hade. När projektet väl sattes igång sökte 

projektgruppen efter relevant information. Detta via email, telefonsamtal och möten 

med olika nyckelpersoner vid universitetet. 

Manualen och dess medföljande ritningar över solcellsanläggningen användes för att 

noggrant kunna undersöka solcellsanläggningens konstruktion. Flertalet studiebesök vid 

solcellsanläggningen har med jämna mellanrum krävts då projektgruppen bl.a. behövt 

manuellt samla in registrerad väderdata och data över elproduktions, samt lära sig mer 

om referensanläggningen. En självupplärning av de två olika mjukvarorna har gjorts 

och då assistans behövts har hjälp tagits från doktorander, professorer och återförsäljare 

av mjukvarorna. 

 

En kartläggning över referensanläggningen och biblioteket har gjorts med hjälp av 

manualen som universitetet försågs med efter installationen år 2011 och olika dokument 

från Facility Management Division (FMD).  

 

Data för verklig elproduktion har projektgruppen samlat in genom två olika metoder. 

Den första genom att koppla upp sig på referensanläggningens dator och därigenom 

skriva av registreringar för den totala produktionen. Den andra metoden innefattar att 

ansluta ett Secure digital card (SD-kort) vilket används som ett externt minne till 
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komponenten Sunny Web Box. Beskrivning av Sunny Web Box finns i kapitlet 3.8 

Sunny Web Box. 

 

Väder och klimatdata har fåtts från Christoph Schilter på Meteonorm. Inmatning och 

sammansättning av komponenter i mjukvarorna har gjorts med hjälp av information från 

referensanläggningens installationsmanual och besök vid anläggningen. Bedömning av 

mjukvarorna har gjorts med utgångspunkt i hur projektgruppen själva uppfattar 

resultaten och mjukvarornas olika funktioner. 

3.1 Photovoltaic System (PVSYST)  

En mjukvara som är utvecklad av The University of Geneva och är konstruerat för 

ingenjörsanalyser, simulation och data analys av kompletta PV-system [21]. Mjukvaran 

används runt om i Europa för att förutspå solcellsanläggningars produktion vid 

projektering av solcellsanläggningar. Mjukvaran blir tillgänglig för ca 6 800 SEK. 

 

Programmet behandlar olika sorters solcellsanläggningar som: nätanslutna, fristående, 

lastkopplade och även då solceller ger kraft åt nätansluten kollektivtrafik.  Mjukvaran 

har inbyggda databaser som har tillgång till 16 000 typer av solcellsmoduler från olika 

tillverkare. Det finns också en databas med över 600 olika växelriktare [21]. 

 

Ifall rätt modul inte finns i databasen går det även att konstruera en egen. Det finns goda 

förutsättningar att simulera skuggor i programmet. De två olika typerna heter ”Linear 

shadow” och ”Module strings shading”.  

 

PVSYST hjälpmanual är inbyggd i systemet. När användaren stöter på ett problem eller 

vill veta mer om något går det att trycka på ikoner med ett frågetecken. Om det inte 

finns en sådan ikon vid en värde ruta som användaren måste ange går det att klicka på 

keyboard knappen "F1” och ett automatiskt hjälpfält dyker upp som är kopplat till den 

sida som användaren är inne på. 

3.1.1 Funktion 

Det första som görs vid en projektering av en solcellsanläggning i PVSYST är om man 

vill göra en enkel uträkning av årsproduktionen, importera data eller göra en detaljerad 

analys. Den enkla uträkningen kallas ”Preliminary design”, importering av data 

kallas ”Tools” och den detaljerade analysen väljs genom att klicka på ”Project design”.  
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Därefter klickas det i vad det är för typ av solcellsanläggning som användaren vill 

projektera. Väljs ”Grid-connected” (nätanslutet) som detta examensarbete använt ställs 

användaren inför en del val för att komma igång med designen. Först måste 

väderdatabas väljas och det medelvärde för albedo som området har. Albedo går att få 

reda på genom att t.ex. kontakta forskningsinstitut men även en tabell över förslag för 

albedo finns i PVSYST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att väderuppgifter och albedo är bestämt kan följande parametrar bestämmas:  

 Orientation 

 Horizon 

 Near shading  

 System 

 Module layout 

Vid val av riktning (orientation) väljs fixeringen på sina moduler och vinklarna för 

asimut och modullutning. Fliken ”Horizon” är enbart till för att se hur solen rör sig över 

solcellsanläggningen. Near shading är till för att skapa en simulerad konstruktion i 3D-

format av solcellsanläggningen och alla omringande faktorer så som byggnader, träd 

eller liknande. Här kan programmet räkna ut hur eventuella skuggor kommer att lägga 

sig över anläggningen. 

 

Fliken ”System” är den mest betydelsefulla delen i designen och tar mest tid att justera. 

Den är därmed den mest detaljerade delen i designen av solcellsanläggningen och här 

väljs och beräknas alla egenskaper i både solcellsmodulen och växelriktaren. Även rätt 

solcellsmodul ska här kopplas till rätt antal stränga och växelriktare. Det går att koppla 

ihop fler växelriktare i samma design men projektgruppen valde att göra en systemkrets 

för varje typ av tillverkare. 

 

Figur 3.1: Albedovärden för olika ytor. 
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Figur 3.2: Fliken system där man konfigurerar solcellsmoduler i PVSYST. 

Först anges det hur många solcellsmoduler och hur många strängar per växelriktare som 

systemet har. För att lyckosamt kunna förstå parametrarna här har projektgruppen 

använt F1-knappen kontinuerligt genom hela designen.  

 

För att dubbelkolla alla de olika parametrarna som varje solcellsmodul har går det att 

klicka på ”Open” som finns bredvid listan över moduler. Här behövs det anges eller 

manuellt räkna ut och ange temperatur koefficienter och olika värden för spänningar och 

strömmar. Detta är relevant för att PVSYST ska kunna räkna ut produktionen från 

solcellsmodulerna. Solcellsmodulers olika egenskaper går att finna i manualer från varje 

tillverkare. 

 

Likadant som för modulerna går det att modifiera värden för växelriktarna. Det är t.ex. 

viktigt att ange hur många MPPT som varje växelriktaren har. Om användaren glömmer 
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att ange någon viktig parameter i designen kommer en varningstext upp om exakt vad 

som är fel i kretsen. En vanlig varningstext som projektgruppen märkte var när 

växelriktaren är överdimensionerad. Detta måste justeras om användaren ska kunna 

fortsätta designen. 

3.2 Transient System Simulation (TRNSYS) 

Mjukvaran TRNSYS har varit på marknaden sedan 1975 och används bland annat för 

att simulera nya projekt inom energisystem [22]. TRNSYS har använts i projekt som 

genomförts av ”International Energy Agency Solar Heating and Cooling Programme” 

(IEASHCP) och används även som standardverktyg i Europa [23]. Idag kostar 

TRNSYS 36 500 SEK per licens för en vanlig användare. Är man student så kostar det 

18 500 SEK enligt Höskolan Dalarnas prislista. Sanford A. Klein skapade TRNSYS år 

1975 tillsammans med andra kollegor på the University of Wisconsin i Madison, USA. 

 3.2.1 Uppbyggnad 

TRNSYS är en mjukvara som är programmerad för att simulera solcellsanläggningar, 

solvärmesystem och andra kraft och processystem. Mjukvaran har ett inbyggt bibliotek 

med olika komponenter som solceller, växelriktare och väderkomponenter. Mjukvaran 

har en öppen källkod vilket innebär att användaren kan programmera sina egna 

komponenter om databiblioteket inte har det som användaren söker efter [24].  

 

Mjukvaran är baserat på fem olika system som är hopslaget till ett komplett paket vid 

namn TRNSYS. 

 

 PRESIM tillåter användaren att skapa kretsar som innehåller olika 

komponenter. Detta blir grunden för kommande simuleringar och uträkningar i 

mjukvaran [24]. 

 

 TRNSED ger möjlighet för programmeraren att utforma kretsen så att andra 

användare kan manipulera data. Man kan alltså skapa interaktiva gränssnitt som 

liknar en vanlig hemsida på internet där personer som inte har utbildning i 

TRNSYS kan simulera, ändra värden och producera resultat [25]. 

 

 ONLINE-delen i mjukvaran ger användaren möjlighet att följa och jämföra 

två olika grafer i samma diagram. 
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 TRNBUILD är en applikation som tillåter byggnadsmodeller med olika 

klimatzoner i byggnaden. Som exempel kan mjukvaran räkna ut uppvärmning av 

samtliga rum i en byggnad med olika våningar. Applikationen kan räkna ut hur 

mycket solinstrålning varje rum får och hur många grader temperaturen stiger i 

varje rum. Detaljer som bland annat fönsterstorlek och husets orientering kan tas 

med i beräkningarna [24]. 

 

 TRNSYS fungerar som spindeln i nätet för de tidigare fyra nämnda 

mjukvarorna d.v.s. att den är ett slags kommunikationscenter så att de fyra andra 

systemen vet vad som händer [26]. 

3.2.2 Utförande 

Systemets komponenter kopplas ihop med varandra och skapar en modell. När 

modellen startas används de manuellt inmatade värdena för komponenterna som kallas 

för antingen inmatade värden eller konstanter. 

 

Inmatade uppgifter (input) är information som kan ändras med tiden, så som temperatur. 

Konstanter är inskriven data som inte ändras under simulationen och ett exempel på en 

konstant är en fönsterarea eller antal solpaneler i solcellsanläggningen. Indata och 

konstanterna i komponenterna används för att räkna ut resultatet som kallas för output. 

Under tiden som resultat produceras så ritas en graf upp i grafritaren vilket ger en första 

inblick i om resultatet är trovärdigt. Resultaten går också att granska mer noggrant i 

komponenten ”Registrering”. 
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Figur 3.3: Resultatgraf producerad av grafritaren. 

Systemets uträkningar är uppbyggt av olika ekvationer.  För att minska antalet 

ekvationer och därmed minska mjukvarans beräkningstid finns indata som alltid är känd. 

Komponenterna kan då helt oberoende av varandra räkna fram ny data och den nya 

informationen kan användas till att få fram ytterligare värden. Denna process upprepas 

tills endast utdata som kräver avancerad ekvationslösning är kvar [26]. 

3.2.3 Överblick av modellen 

Varje komponent och detalj som anses vara relevanta för rapporten kommer att 

beskrivas var för sig. Några inputs i komponenterna kommer inte att beskrivas eftersom 

de antingen är självförklarande eller enbart har programmeringssyfte. De inställningar 

som har gjorts för varje komponent finns att granska i avsnittet bilagor och följande 

beskrivningar är till för att tolka dessa bilagor korrekt. Figur 3.4 är en överblick av 

systemet som projektgruppen har hämtat från TRNSYS för att visa hur en krets kan se 

ut. 
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Figur 3.4: Projektgruppens design av referensanläggningen i TRNSYS. 

Figur 3.5 är ett urklipp som visar fliken Parameter i komponenten Solpanel. I denna flik 

fyller man i bl.a. kortslutningsström och tomgångsspänning för solcellsmodulen. 

 

Figur 3. 5: Komponenten Solpanel visandes fliken Parameter. 

Komponenten som heter Auckland hanterar väderdata i form av bland annat 

solinstrålning och lufttemperatur. Namnet på komponenten har bytts från ”Type 109 – 

TMY2” till ”Auckland” eftersom uppmätningen av väderdata har skett i staden 
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Auckland. Type 109 använder sig av enheterna Celsius [C°], Pascal [Pa], grader [°] och 

kilojoule per timme och kvadratmeter [kJ/h,m
2
] [27]. Vissa av dessa enheter kommer att 

konverteras eftersom en del komponenter inte använder sig av samma enheter som t.ex. 

komponenten Solpanel där Kelvin och Watt används istället. Komponenten har flera 

olika flikar och de som kommer att beskrivas i Auckland är parameter, input och 

external file. Övriga flikar är output, derivative, special cards och comment men de 

anses vara irrelevanta. 

 

I fliken parameter finns fyra alternativ varav ett anses relevant att ta med i rapporten. 

Den heter tracking mode. I tracking mode går det att ställa in så att solmodulerna 

anpassar lutningen och riktningen optimalt efter solens instrålning. Inställningen görs 

genom att skriva in en siffra mellan ett till fyra. Detta projekt har fixerade solpaneler 

därav väljs alternativ nummer ett som beskrivs nedan. 

Tabell 3.1: Solcellsmoduler med olika installations möjligheter. 

Alternativ Egenskaper Modultyp 

1 
Ingen axel justeras automatiskt under dygnet. 

 
Båda axlar är fixerade 

2 

Detta innebär att asimutvinkeln ändras automatiskt 

under dygnet efter solens bana men lutningen på 

modulen är konstant. 

 

Justerbar vertikal axel med 

en fixerad lutning 

3 

Solpanelens lutning går att justera men inte vridningen 

av solpanelen. 

 

Justerbar horisontal axel med 

en fixerad vridning 

4 

Detta är det mest optimala alternativet för solpaneler. 

Panelerna vrids och lutas automatiskt efter solens bana 

samt höjd på himlen för att alltid erhålla vinkelrät 

solbestrålning under hela året. 

Två justerbara axlar 

Fliken input innehåller ground reflectance, slope of surface och azimuth of surface. 

Ground reflectance (albedo) anger hur mycket solinstrålning som reflekteras bort av 

marken. Slope of surface anger hur mycket marken lutar där solpanelen har blivit 

installerad. Noll grader innebär att marken är horisontell och 90° betyder att ytan är 

vertikal. Azimuth of surface är vridningen på markytan i relation till ekvatorn. Om 

panelen är vriden mot ekvatorn på norra halvklotet så är gradantalet noll. Vill man att 

solpanelen ska positionernas mot väst så vrider man panelen medurs 90°. 
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I external files finns weather data file och här importeras eventuell väderdata som 

angetts av användaren. Komponenten som heter Registrering blir matad med 

information från andra komponenter i kretsen och registrerar det i en textfil. Om man 

vill kan man ställa in den på att spara i excellformat vilket gör det smidigt att granska 

resultaten. Med resultat menas t.ex. en solcellsanläggnings elproduktion. 

 

Komponenten Tid är till för att Registrering ska kunna skriva ut tidpunkter på året för 

respektive resultat. Detta är användbart om man vill veta vad till exempel produktionen 

är vid ett visst klockslag på året. Man kan då lätt leta upp hur mycket solinstrålning det 

var vid samma tidpunkt och räkna ut en momentan verkningsgrad. 

 

I komponenten Solpanel anges all karaktäristik för solpanelerna såsom lutning, 

kortslutningsström, temperaturkoefficient etcetera. Fliken parameter beskriver 

solmodulens elektromässiga specifikationer som tomgångsström, tomgångsspänning, 

temperaturkoefficient etcetera medan fliken input behandlar hur solmodulen är 

platsmässigt inställd så som lutning och riktning. 

 

I parameter anger man solpanelens fabriksdata som TRNSYS behöver för att kunna 

utföra nödvändiga beräkningar. Eftersom att TRNSYS tolkar varje inmatad uppgift på 

ett förutbestämt vis är det viktigt att vara noggrann med enheter. Projektgruppen märkte 

t.ex. att solpanelernas temperaturkoefficient anges i procent på tillverkarnas datablad 

medan TRNSYS vill ha det i hundradelar. Detta är ett problem då TRNSYS läser in 

värdena som Amper per Kelvin för kortslutningsströmmen (Isc) och Volt per Kelvin för 

tomgångsspänningen (Uoc) men databladet visar något annat. Projektgruppen 

diskuterade problemet med doktoranden Hinani Wahab och tillsammans skapades en 

beräkningstabell (se bilagor) som löste konverteringsproblemet. 

  

En temperaturkoefficient beskriver förändringen i Ampere eller Volt per Kelvin inuti en 

solcell då temperaturen i solcellen förändras. Ökar temperaturen i solcellen så ökar 

spänningen och strömförlusterna. Vid simulering av produktion med solceller är det 

viktigt att dessa temperaturkoefficienter har noggrant analyserats eftersom simuleringen 

kan sträcka sig över en lång tid och en modul utsatts för temperaturskiftningar hela 

tiden. Produktionen förändras med modulens temperatur och används fel värden kan 

hela simuleringen vara felaktig. 
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Module short-curcuit current at reference conditions och open-curcuit voltage at 

reference conditions är solpanelens kortslutningsström (Isc) respektive 

tomgångsspänning (Uoc) under en ljusinstrålning på 1000 W/m
2
 och lufttemperatur på 

25 °C vilket beskrivs som referens förhållanden. Module current at max power point 

and reference condition och Module voltage at max power point and reference condition 

är solpanelens ström respektive spänning med ett MPPT-system inkopplat. Detta under 

samma referensvärden som innan. Temperature coeficient of Isc och temperature 

coeficient of Voc är solcellernas temperaturkofficienter för kortslutningsström och 

tomgångsspänning. Kofficienten för tomgångsspänning har en negativ lutning eftersom 

spänningen sjunker då temperaturen ökar i solcellen och tvärtom för kortslutningsström 

då den ökar med högre temperatur [28]. Number of cells wired in series representerar 

hur många seriekopplade solceller endast en modul innehar, vilket dupliceras över alla 

moduler i kretsen. Number of cells wired in series representerar hur många 

seriekopplade solpaneler det ingår i systemet. Number of cells wired in parallell 

representerar hur många parallellkopplade solpaneler det ingår i systemet. Module 

temperature at NOCT anger modulens temperatur under referenstillståndet 800 W/m
2
 

ljusinstrålning, 20 °C lufttemperatur och 1 m/s vindhastighet. Module area är 

solpanelens hela area och inte bara solcellerna. Module series resistance innebär den 

uppkomna serieresistansen i modulen. Fördelen med detta alternativ är att om 

serieresistansen inte ingår i fabriksdatabladet så går det att skriva in -1 i rutan och 

TRNSYS beräknar en resistans utifrån övrig tillgänglig indata. 

 

Total incident radiation hämtas från komponenten som hanterar väderdata. Den totala 

solinstrålningen består av direkt, molndiffus och markdiffus solinstrålning. Ambient 

temperature är lufttemperaturen i Kelvin. Array slope är modullutningen för hela 

solcellsanläggningen. 

 

Komponenten Grafritare är själva resultattavlan för systemet. Här samlas all 

information och förvalda parametrar ritas upp i en graf med upp till tre axlar. Vid 

grafritningen använder TRNSYS olika färger för varje variabel så det ska vara enkelt att 

skilja dem åt. Det finns även alternativ till att gömma parametrar för att kunna se 

bakomliggande kurvor.  

 

Komponenten Omvandlaren hanterar enheterna mellan komponenterna. Den omvandlar 

Celsius grader till Kelvin genom att addera inkommande temperatur med 273. 
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Väderkomponenten Auckland skickar bland annat iväg kilojoule per timme och 

kvadratmeter vilket måste divideras med 3.6 för att få W per kvadratmeter. 

Komponenten Solpanel använder Kelvin och Watt per kvadratmeter så om den skulle 

matas med en annan typ av enhet blir resultatet missvisande. 

 

Med hjälp av ekvationskomponenten som har namngetts till Verkningsgrad och 

Solinstrålning kan användaren införa omvandlingar och många andra typer av 

uträkningar till systemet. Den är till stor hjälp då användaren har fritt utrymme att skapa 

ekvationer för vilken inkommande data som helst. I denna krets används komponenten 

till att räkna ut den totala solinstrålningen och systemets verkningsgrad. Solinstrålning 

räknar ut den totala solinstrålningen för angiven modularea i Watt per kvadratmeter. 

Storleken på arean beror på vilken del av solcellsanläggningen som används eftersom 

modulerna har delats upp på fyra olika områden med respektive tillverkare för solpanel 

och växelriktare. Detta värde multipliceras med antal seriekopplade och 

parallellkopplade moduler samt den totala solinstrålningen. 

Verkningsgrad samlar in elproduktionen från systemet och dividerar det med den totala 

solenergi som bestrålar modularean. 

 

Komponenten Effekt till Energi integrerar kvantiteter över en tidsperiod som t.ex. 

solinstrålningen. I projektets system integreras den utgående effekten från solpanelerna 

till energi och samma sak gäller för den totala solinstrålningen som Effekt till Energi 

erhåller från omvandlaren. 

 

Komponenten Växelriktare anger verkningsgraden för aktuell växelriktare.
 

3.3 Biblioteket 

Två år innan introduktionen av det metriska systemet i Nya Zeeland 1969, låg 

biblioteket på ritbordet. The Ministry of Works, som är regeringens 

konstruktionsavdelning utsåg biblioteket till testprojekt med Ned-Black Kelly som 

chefsarkitekt. Biblioteket blev på så sätt Nya Zeelands första byggnad som konstruerats 

efter det metriska systemet. 

 

Biblioteket ligger i mitten av universitetets campus och används av studenter och 

personal vid the University of Waikato. Sammanlagt finns det fem våningar inklusive 
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kontrollrummet. Eftersom att biblioteket är mest besökt under de timmar på dygnet då 

solen lyser starkast är elektrisk solenergi passande som energikälla.  

 

 

Figur 3. 6 The University of Waikatos Biblioteket. 

 

Under 2008 var bibliotekets elanvändning 710 MWh (710 368 kWh) enligt FMD. 

Biblioteket byggdes om och energieffektiviserades mellan 2008-2012 så denna uppgift 

måste uppdateras. Projektgruppen frågade FMD om senare data på elanvändningen men 

under okända omständigheter hade elmätaren tagits ur drift och inte senare information 

kunde fås.  

3.4 Referensanläggningen 

Den nätanslutna och trefasiga solcellsanläggningen på universitetets tak har förutom 

moduler och växelriktare olika komponenter för säkerhet, övervakning och registrering 

av elproduktion. Solcellsanläggningen är placerad på tre olika delområden eftersom att 

fastigheten har olika takhöjder finns det därmed olika deltak.  

 

Solcellsanläggningen installerades lördagen den 11 juli 2011 och består av cirka 117 m
2
 

solpaneler med en installerad effekt på 16.1 kWn. Kostnaden för solcellsanläggningen 

med valutavärdet 1 NZD = 5,84 SEK blir 1 046 485 SEK (179 500 NZD). 
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3.5 Kontrollrummet 

I plattformsrummet är styrcentralen för solcellsanläggningen lokaliserad. Hit kommer 

den inmatade likströmseffekten till växelriktarna. Växelriktarna är uppdelade på de fyra 

olika solpanelsmärkena Sun Grid, Solar World, BP Solar och Suntech. Ingen av 

växelriktarna har olika solpaneler av flera olika märken. I rummet finns det även en 

dator som registrerar elproduktionen från samtliga moduler och ritar upp en graf över 

dagens energiproduktion. 

 

 

Figur 3.7: Växelriktarna och övervakningssystemet i kontrollrummet. 

3.6 Solcellsmoduler 

Några gemensamma nämnare för samtliga moduler på bibliotekets solcellsanläggning är 

att varje modultyp har 72 stycken seriekopplade solceller. Dessa bygger upp en 

spänning på 24 Volt per modul. Samtliga av de olika tillverkarna använder även 

monokristallina celler och modulernas ramar är anodiserade aluminiumramar. Följande 

moduler finns installerade: 

 

 Sun Grid SG-175M5 (AUS) 

 BP Solar BP4175T (AUS) 

 Solar World SW 175 mono (USA) 

 Suntech STP 154S-24/Ad (KIN) 
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3.7 Växelriktare - Sunny Boy 

De fyra olika inkopplade växelriktarna är 3 st. Sunny Boy 4000 TL och en Sunny Boy 

5000 TL. Växelriktarna använder en integrerad Electronic Solar Switch (ESS) som 

lastfrånkopplare för säker drift. Varje enskild växelriktare har även en synlig LCD-

display som visar den totalt registrerade och den dagliga registrerade elproduktionen. 

Tillverkaren av samtliga växelriktare är SMA Solar Technology AG.  

  

Figur 3.8: Växelriktare Sunny Boy 5000TL. 

3.8 Sunny Web Box 

Systemet använder fjärrövervakning med hjälp av en Sunny Web Box. Denna apparat 

registrerar och visar referensanläggningens samtliga elproduktion eftersom att den är 

kopplad till samtliga växelriktare. Sunny Web Boxen kan vara uppkopplad till internet 

vilket ger en automatisk övervakning samt felrapportering av systemet. Sammanlagt kan 

en enda Sunny Web Box kopplas till totalt 50 olika växelriktare. The University of 

Waikato har inte konfigurerat sin Sunny Web Box för internetbruk så projektgruppen 

fick manuellt hämta uppgifter ur referensanläggningen. Resultatet blev en detaljerad 

dataserie över en nio dagars period. 

3.9 Sunny Sensorbox 

Bibliotekets solcellsanläggning har en inkopplad Sunny Sensorbox. Den är lokaliserad 

på en av modulerna vid den västra plattformen. Komponenten mäter solinstrålning, 

modultemperatur och vindhastighet för att nå maximal systemsäkerhet. All registrerad 
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information ska kunna gå att ladda ner genom systemets Sunny Web Box. 

 

Figur 3.9: Referensanläggningens Sensor Box som är belägen på den västra plattformen. 

3.10 Systembeskrivning 

Den nätanslutna solcellsanläggningen är uppbyggd av totalt 92 st. solcellsmoduler med 

respektive maxeffekt på 175 W vilket ger en total installerad maxeffekt på 16,1 kWn. 

Det använda området är utspritt över tre takdelar: norra fasaden, östra plattformen och 

västra plattformen. Samtliga delområden har ett visst antal solcellsmoduler av olika 

tillverkare och olika installationsvinklar. Dessa moduler är installerade på taket av The 

University of Waikato och har installerats på följande sätt: 
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Norra fasaden  

- 32 st. Solar World Sun module SW175 

 

Figur 3.10: Norra fasadens alla 32 solcellsmoduler. 

Västra plattformen 

- 10 x BP Solar BP 4175 
- 10 x Suntech STP 175S-24/Ad 
- 10 x Sun Grid SG-175 M5 

 

Figur 3.11: Västra plattformens totalt 20 solcellsmoduler. 
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Östra plattformen 

- 10 x BP Solar BP 4175 
- 10 x Suntech STP 175S – 24/Ad 
- 10 x Sun Grid SG-175 M5 

 

Figur 3.12: Östra plattformen med totalt 20 solcellsmoduler. 

Tabell 3.2: Systemets uppbyggnad för de tre faserna 

 Fas 1 Fas 1 Fas 2 Fas 3 

Växelriktare SB5000TL SB4000TL SB4000TL SB4000TL 

Tillverkare SolarWorld BP Solar Sun Grid Suntech 

Moduler 32 20 20 20 

Strängar 4 2 2 2 

Moduler/strängar 8 10 10 10 

 

 

3.11  Placering av moduler 

Solcellsanläggningens tre områden har olika antal solpaneler, samt tillverkare per rad 

och område.  På västra taket är solpanelerna uppdelade i tre rader med vardera tio 

moduler per rad. Dessa är uppdelade i tre rader med respektive olika tillverkare. Den 

första är av modulsorten BP Solar, den andra Sun Grid och den tredje är från 
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tillverkaren Suntech. På västra taket har samtliga paneler en installationsvinkel på 

uppmätta 18 grader. 

Fasadpanelerna i mitten har två rader utan mellanrum och båda har installationsvinkeln 

mot horisontalplanen på 76°. Båda raderna består av 16 paneler från Solar World. Den 

östra sidan har hela åtta rader som tillsammans består av 30 paneler. De första tre 

raderna har paneler från BP Solar med tre moduler per rad. Den fjärde raden är blandad 

med en panel från BP Solar och två från fabrikören Sun Grid. Femte raden har tre 

stycken moduler från Sun Grid och de resterade raderna har fem moduler per rad. Den 

sjätte är fem moduler från Sun Grid sedan är de resterande raderna solpaneler från 

Suntech. Det östra takets vinklar varierar från 20°-22° och ett medelvärde för samtliga 

modulers lutning är på 21,5° vilket används vid kalkylering av elproduktion. 

 

3.12  Uppskattad årsproduktion 

Uppskattningen av årsproduktionen har gjorts med en enkel funktion i PVSYST som 

heter Preliminary design. Observera att modullutningen här är satt till 20° för samtliga 

moduler och att detta inte är ett noggrant resultat utan en bara en uppskattning. Denna 

funktion användes för att grovt uppskatta årsproduktionen och anses inte vara en ett 

användbart resultat eftersom de verkliga mätvärdena enbart är över en tio månaders 

period. 

 

Figur 3.13: Elproduktion och investeringskostnad för 

referensanläggningen i PVSYST. 
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Projektgruppen gjorde även en noggrann uppskattning av årsproduktionen för 

referensanläggningen. Den uppskattas enligt TRNSYS att bli 20 517 kWh vilket skiljer 

sig med 2 583 kWh från PVSYST enkla uträkning. 

 

Det går också se i figuren ovan vad referensanläggningen teoretiskt skulle ha kostat att 

installera, mätt i svenska kronor. Kostnaden enligt PVSYST skiljer sig enbart ca 70 000 

SEK från vad referensanläggningen egentligen kostade. 

3.10 Total produktion – Flash view  

Insamling av produktionsuppgifter har samlats in från perioden 11:e juli 2011 till 11:e 

april 2012. Dessa data används för analysering och simulering i mjukvarorna.  

Eftersom att universitetet inte har kopplat upp sig via internet kan de inte övervaka sin 

produktion direkt. Om detta hade varit genomfört hade det funnits tillgång till all slags 

produktion och solinstrålning från systemets Sunny Sensorbox. Denna uppkoppling är 

benämnt under Internet i systembilden nedanför. 

 

Figur 3.14: Hela referensanläggnings olika komponenter tagen från 

manualen. 

Uppgifter om total produktion fick projektgruppen tag i genom att gå in i 

kontrollrummet och logga in på Skolan PC och SMA server som på Figur 3.13 ligger 

under Local Network. På datorskärmen finns funktionen Flash view som visar 

växelriktarnas totala produktion, besparing i koldioxidutsläpp, dagens produktion, 

daglig medelvärde för vindhastighet, solinstrålning med mera. Projektgruppen 

observerade också besparingen av koldioxid och intjänade pengar från producerad el 
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som var 4 469 kg respektive 4 450 NZD (151 779 SEK). Följande data hämtades den 11 

april 2012 klockan 09:52. 

 

Tabell 3.3: Produktion registrerad i samtliga växelriktare. 

Växelriktare Modultyper Elproduktion 

SB4000TL BP Solar 4144 kWh 

SB4000TL Sun Grid 4481 kWh 

SB4000TL Suntech 4536 kWh 

SB5000TL Solar World 4632 kWh 

 Totalt 17 793 kWh 
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4 Data och analys 

Projektgruppen hämtade uppgifter om total elproduktion från varje växelriktare. Dessa 

uppgifter hämtades genom att anteckna från varje växelriktares individuella display om 

vad den totala produktionen var. Denna observation gjordes den 11 april 2012 vilket 

gav en registrering av elproduktion på tio månader eftersom anläggningen togs i drift 

den 11 juli 2011. 

 

Mätdata för den dagliga elproduktionen som projektgruppen hämtade från 

referensanläggningen laddades ner i excel-format som visade elproduktion per kvart 

mellan perioden 9:e april till 17:e april 2012. Detta har automatiskt lagrats i det SD-kort 

som anslöts till referensanläggningens Sunny Web Box. 

 

All mätdata har slagits ihop för att kunna få ut elproduktion för varje timme under varje 

dygn för denna niodagarsperiod. Jämförelseanalysen med dagsproduktionen görs för att 

kunna illustrera hur de simulerade resultaten från mjukvarorna skiljer sig för varje 

timme under de nio utvalda dagarna med det verkliga resultatet. 

 

Figur 4.1visar rådata som registrerades i Sunny Web Box. Observera att 

temperaturmätaren inte är tillkopplad vilket är tydligt då den visar den absoluta 

nollpunkten för utomhustemperaturen. Den tid som avses är enligt engelskt 

tolvtimmarsformat vilket betyder att klockan 00:00 i Figur 4.1 är klockan 12:00 på 

dagen. 
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Figur 4.1: En liten del av den rådata som laddades ner på SD-kortet. 

I Figur 4.2 går det att se hur effekten i växelriktaren ändrar sig varje kvart. Även ström 

och spänning går att läsa av tillsammans med total producerad energi. 

 

Figur 4.2: Rådata som visar elproduktion i en av de fyra växelriktarna. 

 

TimeStampExlSolIrr IntSolIrr SMA-h-On TmpAmb C TmpMdul C WindVel m/sA.Ms.Amp

hh:mm W/m^2 W/m^2 h °C °C m/s A

00:00 0 898.05 8057.49 -273.17 46.48 0.56 4.37

00:15 0 902.74 8057.74 -273.17 47.74 0.56 4.53

00:30 0 565.86 8057.99 -273.17 42.1 0.58 2.59

00:45 0 761.65 8058.24 -273.17 38.33 0.18 3.7

01:00 0 756.44 8058.48 -273.17 44.92 0.49 3.63

01:15 0 567.4 8058.74 -273.17 37.15 1.21 2.71

01:30 0 291.18 8058.98 -273.17 28.45 0.29 1.4

01:45 0 284.54 8059.23 -273.17 29.52 0.27 1.42

02:00 0 68.15 8059.48 -273.17 24.25 0.67 0.32

02:15 0 59.27 8059.72 -273.17 21.57 0.74 0.29

02:30 0 116.73 8059.97 -273.17 22.3 0.72 0.55

02:45 0 176.97 8060.22 -273.17 23.94 0.77 0.84

03:00 0 596.29 8060.47 -273.17 30.91 0.44 2.87

03:15 0 475.25 8060.72 -273.17 35.21 1.2 2.4

03:30 0 166.15 8060.97 -273.17 25.58 1.26 0.82

03:45 0 111.08 8061.22 -273.17 21.74 0.95 0.43

04:00 0 362.05 8061.46 -273.17 25.97 1.09 1.96

04:15 0 285.97 8061.71 -273.17 27.35 0.85 1.58

TimeStampA.Ms.Vol A.Ms.Watt B.Ms.Amp B.Ms.Vol B.Ms.Watt Error E-Total

hh:mm V W A V W kWh

00:00 319.09 1396.26 4.26 316.88 1348 0 4542.87

00:15 319.7 1445.87 4.26 315.82 1343.69 0 4543.56

00:30 329.11 848.46 2.59 320.5 825.56 0 4543.99

00:45 330.97 1214.98 3.57 328.59 1167.33 0 4544.57

01:00 326.21 1184 3.65 317.96 1158.49 0 4545.14

01:15 327.16 881.13 2.71 324.04 871.24 0 4545.58

01:30 343.1 482.75 1.37 342.89 467.76 0 4545.81

01:45 343.13 486.48 1.27 341.62 432.75 0 4546.04

02:00 346.7 111.26 0.29 342.24 99.37 0 4546.09

02:15 340.9 96.91 0.26 340.27 88.97 0 4546.14

02:30 350.3 193.22 0.54 350.17 187.71 0 4546.23

02:45 352.08 295.68 0.83 350.46 289.75 0 4546.37

03:00 345.8 986.97 2.91 345.65 999.16 0 4546.85

03:15 335.09 798.92 2.3 333.97 766.4 0 4547.24

03:30 348.89 283.97 0.73 348.7 253.65 0 4547.37

03:45 353.78 151.74 0.44 351.98 153.52 0 4547.44

04:00 353.65 693.48 1.89 351.81 664.75 0 4547.77
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4.1 Inmatad data 

I de bägge mjukvarorna finns många olika parametrar som måste anges. I TRNSYS är 

dessa många och därför har alla värden som projektgruppen angetts i modelleringen av 

referensanläggningen samlats i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1: En sammansättning av alla de parametrar som angetts i TRNSYS. 

Auckland Value 

Parameter - Tracking mode 1    

Input - Ground reflectance 0,2    

Input - Slope of surface 0    

Input - Azimuth of surface 0    

 

Registrering     

Parameter - Printing interval STEP    

Parameter - Start time START    

Parameter - Stop time STOP    

 

Tid     

Parameter - Mode 1    

Parameter - Relative time? 0    

 

Omvandlare     

Parameter - Table Nb. for input-1 1    

Parameter - ID number from table for 

input -1 
1    

Parameter - ID number from table for 

output-1 
2    

Parameter - Table Nb. for input-2 1    

Parameter - ID number from table for 

input -2 
3    

Parameter - ID number from table for 

output-2 
1    

Parameter - Table Nb. for input-3 12    

Parameter - ID number from table for 

input -3 
2    

Parameter - ID number from table for 

output-3 
1    

Parameter - Table Nb. for input-4 12    

Parameter - ID number from table for 

input -4 
1    

Parameter - ID number from table for 

output-4 
2    

Parameter - Table Nb. for input-5 17    

Parameter - ID number from table for 

input -5 
1    

Parameter - ID number from table for 2    
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output-5 

 

Verkningsgrad     

Verkningsgrad 
 

 

Effekt till energi     

Parameter - Integration period 8760 hr    

Parameter - Relative or absollute start 

time 
0    

 

Solpanel 
BP Solar 

Sun 

Grid 

Sun 

Tech 

Solar 

World 

Parameter - Module short-circuit 

current at reference conditions 
5,45 5,48 5,23 5,3 

Parameter - Module open-circuit 

voltage at reference conditions 
43,6 43,6 44,7 44,4 

Parameter - Reference temperature 25 25 25 25 

Parameter - Reference insolation 1000 1000 1000 1000 

Parameter - Module voltage at max 

power point and reference conditions 
35,4 35,2 35,8 35,8 

Parameter - Module current at max 

power point and reference conditions 
4,94 4,97 4,9 4,89 

Parameter - Temperature coeficient of 

Isc at (ref. cond) 
0,00065 0,001 0,00037 0,00036 

Parameter - Temperature coeficient of 

Voc (ref. cond.) 
-0,218 -0,2301 -0,211 -0,2035 

Parameter - Number of cells wired in 

series 
72 72 72 72 

Parameter - Number of modules in 

series 
10 10 10 8 

Parameter - Number of modules in 

parallel 
2 2 2 4 

Parameter - Module temperature at 

NOCT 
46,99990 47 47 47 

Parameter - Ambient temperature at 

NOCT 
19,99990 20 20 20 

Parameter - Insolation at NOCT 800 800 800 800 

Parameter - Module area 1,254 1,277 1,277 1,304 

Parameter - tau-alpha product for 

normal incidence 
0,95 0,95 0,95 0,95 

Parameter - Semiconductor bandgap 1,12 1,12 1,12 1,12 

Parameter - Value of parameter a at 

reference conditions 
2,3342 2,4126 2,3087 2,2559 

Parameter - Value of parameter I_L at 

reference conditions 
5,4598 5,4894 5,2291 5,3061 

Parameter - Value of parametre I_0 at 

reference conditions 

40,454E-

0904045 

74,941E-

0907381 

20,466E-

0902138 

14,729E-

0901531 

Parameter - Module series resistance 0,354807 0,369652 0,529278 0,478647 
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Parameter - Shunt resistance at 

reference conditions 
196,6 216,5 5000 415,2 

Parameter - Extinction coefficient-

thickness product of cover 
0,008 0,008 0,008 0,008 

Input - Array slope 21.5 21.5 21.5 0.76 

 

Solinstralning     

Area 1,25373 1,19764 1,27664 1,3041 

Serie 10 10 10 8 

Parallell 2 2 2 4 

 

I den andra mjukvaran PVSYST har en skärmbild tagits av modelleringen. Figur 4.3 är 

ett exempel på att visa de parametrar som angetts i BP Solars olika specifikationer. 

Kortslutningströmmen och tomgångspänningen är en del av informationen som har 

hämtats från tillverkarens datablad. 

 

 

Figur 4.3: Alla parametrar som angetts i PVSYST för solcellsmoduler 

av typen BP4175T. 
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5 Resultat 

Referensanläggningen har varit i drift i mindre än ett år och den totala elproduktionen 

som projektgruppen kunnat samla in sträcker sig mellan 11:e juli 2011 till den 11:e april 

2012. Detta har sammanställts i Tabell 5.1 där det visas hur den verkliga elproduktionen 

ser ut för varje växelriktare och hur de simulerade resultatet från de båda mjukvarorna 

ser ut. Den verkliga produktionen har namngetts som ”Sunny Boy” eftersom 

elproduktionen har hämtats och registrerats i respektive Sunny Boy-växelriktare. 

 

Tabell 5.1: Jämförelse mellan verklig och simulerad total produktion. 

 Sunny Boy TRNSYS PVSYST 

Sun Grid 4481 kWh 4189 kWh 3 713 kWh 

Sun Tech 4536 kWh 4297 kWh 3 853 kWh 

Solar World 4632 kWh 4723 kWh 4 329 kWh 

BP Solar 4144 kWh 4128 kWh 3 752 kWh 

Totalt 17793 kWh 17337 kWh 15 647 kWh 

 

 

Den minsta skillnaden ligger på 0,4 procents underskott i elproduktion och hittas i 

TRNSYS uträkning av BP Solars elproduktion. Den största skillnaden är 17 % och är 

mellan PVSYST uträkning och Sun Grids produktion. Den totala produktionen mellan 

TRNSYS uträkning och den verkliga produktionen blev ett underskott på 2,6 % medan 

uträkningen som baseras på PVSYST resultat blev ett underskott på 12 %. I Tabell 5.2 

finns samtliga skillnader i procent vilket baseras på mjukvarornas uträkningar. 

 

Tabell 5.2: Skillnad mellan resultaten i procent. 

  TRNSYS PVSYST 

Sungrid – 6,5 % – 17 % 

Suntech – 5,3 % – 15 % 

Solar World +1,9 % – 6,5 % 

BP Solar – 0,4 % – 9,5 % 

Totalt – 2,6 % – 12 % 
 

 

Dagsproduktionen under de nio dagarna har manuellt hämtas in från 

referensanläggningen mellan den 9:e april och den 17:e april. Detta har gjorts för att 



 

46 

 

illustrera hur de simulerade resultaten skiljer sig mot den verkliga elproduktionen i en 

timvis upplösning. Den blå kurvan i tabellerna nedan representerar den verkliga 

produktionen för respektive växelriktare och simuleringen från TRNSYS har fått röd 

kurva. Dessa två kurvor har baserats på data som finns tillgänglig i timvis produktion 

men PVSYST kan bara redovisa produktionen som ett medelvärde per dag. Det finns 

alltså inte tillräcklig information från PVSYST för att kunna skapa en lika detaljerad 

kurva. Projektgruppen har trots det räknat ut ett medelvärde för varje timma utifrån 

PVSYST dagsmedelvärde vilket representeras i diagrammen som en grön kurva. 
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Figur 5.1: Jämförelsen i dagsproduktion från BP Solars. 

 

 

Figur 5.2: Jämförelsen i dagsproduktion från Sun Grid. 
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Figur 5.3: Jämförelsen i dagsproduktion från Suntech. 

 

 

Figur 5.4: Jämförelsen i dagsproduktion från Solar World. 

 

TRNSYS elproduktion är låg mellan den 10:e till den 12:e april i diagrammen samtidigt 

som den verkliga elproduktionen är hög. Anledningen till detta är att solinstrålningen 

under 2012 var högre under de dagarna än vad TMY 2 visar.
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6 Slutsats 

Detta kapitel bygger på syftet med arbetet vilket är att ta reda på hur noggranna 

mjukvarorna är och därefter bedöma om det är lämpligt att använda dem i undervisning 

inom solenergi. Projektgruppen kan inte uttala sig om hur vidare mjukvarornas 

programmering eller uppbyggnad är bra eller dålig på grund av bristande kunskaper 

inom de områdena. Utan denna slutsats kommer att fokusera på hur noggranna 

uträkningarna blev från mjukvarorna och hur projektgruppen uppfattade 

användarvänlighet av båda mjukvarorna. 

 

PVSYST kräver kunskaper inom energi och viss datorkunnighet för att förstå hur varje 

del i mjukvaran beter sig. Användarvänligheten är designat för ingenjörer och genom att 

klicka på F1 knappen kan användaren läsa om varje parameter i PVSYST automatiska 

hjälpmanual. Texten uppfattas som begriplig och hjälpsam då mer kunskap fås om varje 

parameter. 

 

PVSYST varnar användaren ibland om vissa fel som användaren måste rätta till i sitt 

designade system och ibland är det svårt att förstå vad mjukvaran syftar till och hur det 

går att ändra den faktorn. För att lösa vissa problem räcker hjälpmanualen till utan 

kunskap måste hämtas från andra personer eller internet. I mjukvaran går det att ändra 

många parametrar för solcellsmoduler och växelriktare. Det finns stora möjligheter att 

ändra och importera extern väderdata.  

 

Resultatet visade att felberäkningarna av elproduktionen i PVSYST blev i detta arbete 

som sämst 17 % och som bäst 6,5 % för en växelriktares simulerade utgående effekt 

jämfört med det verkliga resultatet. Detta är stora felberäkningar jämfört med TRNSYS 

som hade bäst 0,4 % och sämst 6,5 %. Hade mer tid kunnat spenderas på PVSYST 

skulle nog resultatet blivit i klass med TRNSYS men som det ser ut nu kan inte 

projektgruppen rekommendera PVSYST som undervisningsmaterial. Projektgruppen 

fick trots allt uppfattningen att PVSYST har potentialen att beräkna en noggrann 

elproduktion från solcellsanläggningar om man vet hur mjukvaran fungerar fullt ut.  

 

Användarvänligheten av TRNSYS kan sägas att det är designat för ingenjörer. 

Kunskapskrav i termer som datakunnig och ingenjörorienterad är grundläggande för att 

man ska kunna förstå hur man kan bygga upp modeller i TRNSYS, inte minst vid 
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analys av resultaten. Programmet är komplext och har många alternativ. En manual 

följer med TRNSYS och det är utifrån den man får arbeta då det är näst intill omöjligt 

att komma ihåg hur samtliga komponenter fungerar. Om man ska kunna använda hela 

mjukvarans potential rekommenderas en ingående utbildning av TRNSYS. Vid 

eventuella fel så meddelas man om att något inte stämmer men oftast utan förklaring till 

vad som är fel vilket inte hjälper i t.ex. en stor systemmodell. Det krävs även datorvana 

för att hitta det man söker efter eller att utföra centrala kommandon i TRNSYS. 

 

Mjukvarans möjligheter att analysera olika system är enorma. Komponenterna som 

finns i TRNSYS biblioteket är många och finns de inte där kan man skapa egna. Med 

hjälp av extern data så som väderdata kan man t.ex. skapa fiktiva solcellsanläggningar 

och läsa av solcellernas temperatur eller vindhastighetens påverkan på elproduktionen. 

Det går dock inte att blanda olika typer av solcellsmoduler i ett och samma system utan 

man måste skapa separata system för varje typ av modul. 

 

TRNSYS kan vara relativt noggrant om man vet hur man använder mjukvaran på rätt 

sätt. Projektgruppen tror egentligen att felmarginalerna beror i största del på yttre 

faktorer. Används bra och detaljerad väderdata och noggranna produktblad så kommer 

avvikelserna att bli små. Mjukvaran ger trovärdiga resultat och rekommenderas för 

användning i undervisning. TRNSYS kan designa många olika energisystem och därför 

går det även att använda mjukvaran i andra energikurser utöver solenergi. 

 

Mjukvarornas resultat skiljer sig på över 1 MWh vilket beror på olika anledningar. En 

av den mest väsentliga anledningen till ett mindre noggrant resultat från PVSYST beror 

på att betydligt mer tid har lagts på TRNSYS än PVSYST. Det eftersom att 

projektgruppen fick tillgång till den licensierade versionen av PVSYST under slutfasen 

av projektet och har därför kunnat fokusera sig mer på den andra mjukvaran. Det går 

troligtvis att få ut ett mer noggrant resultat från PVSYST om mer tid hade lagts på den 

mjukvaran. En annan anledning till skillnad i resultat kan vara att TRNSYS är mer 

komplext och har stora möjligheter till en detaljerad design av en solcellsanläggning.  

Det rekommenderas att använda referensanläggningen i Dr. Mike Dukes undervisning i 

solenergi. Om studenter själva får möjligheten att hämta produktionsdata från 

universitetets Ethernet och göra studiebesök vid referensanläggningen kan studenterna 

själva göra jämförelser med simulerad och verkliga resultat och på så sätt knyta 

kunskaper till något verkligt. 
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7 Diskussion 

Eftersom Hamiltons årliga väderdata inte fanns tillgänglig i TRNSYS så användes 

Aucklands mätningar. Städerna är belägna 114 km från varandra med en nordvästlig 

riktning från Hamilton sett. I jämförelse med NIWA värden så skiljer sig 

solinstrålningen mellan städerna med fyra procent på en tio månaders period. Jämförs 

värden från TMY 2 och NIWA över Auckland så skiljer sig det med sju procent vilket 

blir en felkälla i resultatet. Säkerligen skiftar denna procent varje år men över lång sikt 

bör denna skillnad vara liten.  

 

I referensanläggningens manual anges solcellmodulernas specifikationer som t.ex. 

maximal effekt eller temperaturkoefficienter. Varje angivet värde för respektive 

solcellsmodul har en felmarginal. Felmarginalen sträcker sig från ± 0, 015 

procentenheter till den största felmarginal på hela ± 2 procentenheter. I en stor 

solcellsanläggning som denna kan det antas att dessa faktorer har påverkat den 

simulerade produktionen till en viss del. 

 

Mjukvaror som PVSYST och TRNSYS tar en längre tid att lära sig fullt ut och eftersom 

examensarbetet har en bestämd tidsram har detta lett till att projektgruppen inte har 

hunnit införskaffa sig tillräckliga kunskaper. Detta kan leda till att vissa parametrar 

skulle kunna ha blivit förbisedda och ett eventuellt noggrannare resultat hade kunnat 

fås. 

7.1 Optimering och utbyggnadsförslag 

Universitetet kan även göra en optimering av den befintliga anläggningen för att få ut 

mer produktion från referensanläggningen. Ändras vinkeln på Solar Worlds 32 moduler 

till samma modullutning och asimut som de andra har blir produktionen för samma 

tidsintervall på tio månader enligt TRNSYS 6734 kWh. Detta betyder att om Solar 

Worlds moduler skulle förflyttas till en plan yta på bibliotekets tak och monteras med 

en modullutning på ca 22° så skulle elproduktionen öka med över 2000 kWh om året 

med samma antal solcellsmoduler. 

 

710 MWh elenergi används i biblioteket och med referensanläggningens uppskattade 

årsproduktion från TRNSYS på 20,5 MWh (20 517 kWh) utgör det tre procent av 

bibliotekets totala elanvändning. Andelen förnybar energi är alltså tre hundradelar av 
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bibliotekets elanvändning vilket är lågt om biblioteket ska kunna klassas som en 

miljövänlig byggnad. I kapitlet 3.3 Biblioteket nämndes att fastigheten har 

energieffektiviserats mellan 2009-2012. Om energianvändningen har blivit lägre i 

byggnaden så ökar referensanläggningens andel av energianvändningen. 

 

Projektgruppen har också uppskattat stora lediga ytor på bibliotekets tak med potential 

att installera fler solcellsmoduler, alternativt solfångare. En simulation av den framtida 

totala elproduktionen gjordes med TRNSYS för att se vad en utbyggnad av 

referensanläggningen totalt skulle kunna producera. Om the University of Waikato 

skulle installera ytterligare 40 st. solcellsmoduler av typen Suntech STP 175S-24/Ad 

skulle den förutspådda årsproduktionen för referensanläggningen öka till 30 510 kWh 

per år. Detta skulle bidra till att den el som matas in till biblioteket ökar från 3 % av 

energianvändningen till 4,3 %. 

 

De områden som projektgruppen anser vara tänkbara för framtida installationer av 

solcellsmoduler är följande: 

 

Figur 7.1: Ledig yta vid norra plattformen. 

 

Figur 7.2: Samma yta på norra fasaden. 

Figur 7.1 och Figur 7.2 är fotograferade på samma ”taknivå” som de andra modulerna. 

Solcellsmodulerna behöver monteras på en hög ställning så att de inte träffas av skuggor 

från andra byggnadsdelar. På denna yta finns det plats för fem st. solcellsmoduler. 

Nedanför visas bilder på ett område som är beläget på ett annat tak, vilket ligger högre 

upp och som projektgruppen fick använda en stege för att ta sig till. Dessa områden har 

projektgruppen kommit fram till att de inte träffas av skuggor som kastas från andra 

byggnadsdelar. 
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Figur 7.3 Yta på taket där 10 st. 

solcellsmoduler kan installeras. 

 

Figur 7.4: Upphöjningen i bakgrunden 

kan rymma fem st. 

solcellsmoduler. 

På ytan i Figur 7.5 behövs en ställning som solcellsmodulerna installeras på. Ytan är 

nedsänkt jämfört med övriga ytor och kommer därför att bli skuggad av kringliggande 

byggnadsdelar. 

 

Figur 7.5: Den största lediga ytan på taket 

som rymmer 20 st. solcellsmoduler. 

 

7.2 Otillräcklig data 

Universitetet har betalat och fått ett övervakningssystem av referensanläggningen vilket 

nämndes i kapitlet 3.8 Sunny Web Box. Trots det så går det inte att utnyttja systemet då 

företaget som installerat det inte har färdigställt den slutliga sammankopplingen mellan 

Sunny Web Box och skolans Ethernet. Med Sunny Web Box finns möjligheten att få ut 

diagram och tabeller över all total mätdata från produktionen vilket hade kunnat 

användas till en mer detaljerad jämförelse. Dessa uppgifter kan kommas åt med ett 

enkelt internetkonto som inte har slutställts. Universitetet är medvetet om problemet 

efter att projektgruppen lyft upp frågan till Dr. Mike Duke som följer upp problemet på 

plats. 
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9 Tillstånd 

Figur 2.1: Används med tillstånd från: K.A. Lemke, University of Wisconsin-Stevens 

Point. 

Figur 2.2: Används med tillstånd från: Meteronorm. 

Figur 2.3: Används med tillstånd från: Meteronorm. 

Figur 2.9: Används med tillstånd från: William Surles, ITL Program, College of 

Engineering, University of Colorado at Boulder. 
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10 Bilagor 

Tabell 10.1: Värden som har använts i TRNSYST. 

Auckland Value 

Parameter - Tracking mode 1    

Input - Ground reflectance 0.2    

Input - Slope of surface 0    

Input - Azimuth of surface 0    

 

Registrering     

Parameter - Printing interval STEP    

Parameter - Start time START    

Parameter - Stop time STOP    

 

Tid     

Parameter - Mode 1    

Parameter - Relative time? 0    

 

Omvandlare     

Parameter - Table Nb. for input-1 1    

Parameter - ID number from table for 

input -1 
1    

Parameter - ID number from table for 

output-1 
2    

Parameter - Table Nb. for input-2 1    

Parameter - ID number from table for 

input -2 
3    

Parameter - ID number from table for 

output-2 
1    

Parameter - Table Nb. for input-3 12    

Parameter - ID number from table for 

input -3 
2    

Parameter - ID number from table for 

output-3 
1    

Parameter - Table Nb. for input-4 12    

Parameter - ID number from table for 

input -4 
1    

Parameter - ID number from table for 

output-4 
2    

Parameter - Table Nb. for input-5 17    

Parameter - ID number from table for 

input -5 
1    

Parameter - ID number from table for 

output-5 
2    

 

Verkningsgrad     
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Verkningsgrad 
 

 

Effekt till energi     

Parameter - Integration period 8760 hr    

Parameter - Relative or absollute start 

time 
0    

 

Solpanel 
BP Solar 

Sun 

Grid 
Suntech 

Solar 

World 

Parameter - Module short-circuit 

current at reference conditions 
5,45 5,48 5,23 5,3 

Parameter - Module open-circuit 

voltage at reference conditions 
43,6 43,6 44,7 44,4 

Parameter - Reference temperature 25 25 25 25 

Parameter - Reference insolation 1000 1000 1000 1000 

Parameter - Module voltage at max 

power point and reference conditions 
35,4 35,2 35,8 35,8 

Parameter - Module current at max 

power point and reference conditions 
4,94 4,97 4,9 4,89 

Parameter - Temperature coeficient of 

Isc at (ref. cond) 
0,00065 0,001 0,00037 0,00036 

Parameter - Temperature coeficient of 

Voc (ref. cond.) 
– 0,218 – 0,2301 -0,211 – 0,2035 

Parameter - Number of cells wired in 

series 
72 72 72 72 

Parameter - Number of modules in 

series 
10 10 10 8 

Parameter - Number of modules in 

parallel 
2 2 2 4 

Parameter - Module temperature at 

NOCT 

46,99990

8 
47 47 47 

Parameter - Ambient temperature at 

NOCT 

19,99990

8 
20 20 20 

Parameter - Insolation at NOCT 800 800 800 800 

Parameter - Module area 1,254 1,277 1,277 1,304 

Parameter - tau-alpha product for 

normal incidence 
0,95 0,95 0,95 0,95 

Parameter - Semiconductor bandgap 1.12 1.12 1.12 1.12 

Parameter - Value of parameter a at 

reference conditions 
2,3342 2,4126 2,3087 2,2559 

Parameter - Value of parameter I_L at 

reference conditions 
5,4598 5,4894 5,2291 5,3061 

Parameter - Value of parametre I_0 at 

reference conditions 

40,454E-

0904045 

74,941E-

0907381 

20,466E-

0902138 

14,729E-

0901531 

Parameter - Module series resistance 0,354807 0,369652 0,529278 0,478647 

Parameter - Shunt resistance at 

reference conditions 
196,6 216,5 5000 415,2 

Parameter - Extinction coefficient- 0,008 0,008 0,008 0,008 
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thickness product of cover 

Input - Array slope 21,5 21,5 21,5 0,76 

 

Solinstralning     

Area 1,25373 1,19764 1,27664 1,3041 

Serie 10 10 10 8 

Parallell 2 2 2 4 

 

Tabell 10.2: Projektgruppen och Wahabs konvertering av temperaturkoefficienter. 

Beräkning för konvertering av % per K till A/K eller V/K 

BP Solar 3220 med 60 celler 

Temperaturkoefficienten för 

tomgångsspänningen (Voc) 
– 0,36 ±0,015 % per K 

Voc 36,2 V 

   

60 celler ger 36.2 V 1 cell ger 0,6033 V  

100 % av Voc vid 25 
o
C 0,6033 V 

– 0,36% * 0,6033 – 0,002172 V/K 

Temperaturkoefficienten för 

kortslutningsströmmen (Isc) 
0,065 ±0,015 % per K 

Isc 8,4 A 

   

100 % Isc vid 25 
o
C 8,4 A 

0,065 % * 8.4 0,00546 A/K 
 

 

 

 

 


