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ABSTRACT
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, has recently invested in a pulsed solar
simulator to measure and characterize photovoltaic modules. The following report
investigates the differences in the analysis between the new solar simulator and
SP's existing pulsed solar simulator. All measurements have been performed on
four different solar modules, two solar modules of type CIS and two solar
modules of type crystalline silicon. We have also carried out practical
measurements to see which environmental factors that affect the analysis from the
new solar simulator. The surrounding factors consisted of ambient lighting,
reflections from the new solar simulator and soiling of the monitor cell. The
results show a difference between the quantified values of the new and existing
solar simulator, where most of the measurements in the existing solar simulator
are higher. The differences are probably due to measurements being made at a
higher irradiance level than according to the standard. Furthermore, the results
show that there are environmental factors affecting the analysis from the new
solar simulator; a soiled monitor cell have the greatest influence on the outcome.

SAMMANFATTNING
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, har nyligen investerat i en pulsande
solsimulator för mätning och karaktärisering av solcellsmoduler. I följande
rapport har en jämförelse mellan mätresultaten från den nya pulsande
solsimulatorn och SP:s befintliga pulsande solsimulator genomförts. Samtliga
mätningar har genomförts på fyra olika solcellsmoduler; två solcellsmoduler av
typen CIS och två solcellsmoduler av typen kristallint kisel. Vi har även
genomfört praktiska mätningar för att se vilka omgivande faktorer som påverkar
mätresultaten från den nya solsimulatorn. De omgivande faktorerna bestod av
omgivningsljus i form av takbelysning, reflektioner i den nya solsimulatorn och
nedsmutsning av detektorcellen. Resultatet visar på en avvikelse mellan de
uppmätta värdena i den nya och den befintliga solsimulatorn, där flertalet av
mätvärdena i den befintliga solsimulatorn är högre. Troligen beror detta på att
mätningen i den befintliga solsimulatorn sker vid en högre irradiansnivå än vad
standarden säger. Vidare visar resultatet att det finns omgivande faktorer som
påverkar mätresultaten från den nya solsimulatorn. Av de undersökta faktorerna är
det nedsmutsning av detektorcellen som uppvisar den största påverkan på
mätresultaten.
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Ordförklaring
Air mass (AM): Ett mått på sträckan som solljuset måste färdas för att nå jordens yta. Air
mass påverkar värdet på irradiansen.
Irradians: Effekten i solinstrålningen per kvadratmeter.
Kristallina solceller: Solceller som använder kisel som halvledarmaterial, kislet har
kristallstruktur.
Monokristallina solceller: Solceller där kisel används som halvledarmaterial och
kiselatomerna är ordnad i perfekt kristallstruktur.
CIS: Solceller där halvledarmaterialet består av koppar-indium-selenid (CIS).
Ström-spännings-karaktäristik (IU-karaktäristik): Spänningen och strömmens variation
då motståndet på den inkopplade lasten varierar mellan mycket lågt och mycket högt.
Icke-uniformitet: Mått på irradiansens variation över testarean.
Tomgångsspänning (UOC): Spänningen som uppstår i solcellen då lasten är frånkopplad,
alternativt har ett mycket högt motstånd.
Kortslutningsström (ISC): Strömmen som uppstår i solcellen då fram och bakkontakten
sammankopplas utan att det är någon last med motstånd emellan, alternativt att lasten har ett
mycket lågt motstånd.
Effektens maxpunkt (PMP): Den maximala effekten från en solcell eller solcellsmodul. PMP
uppstår då motståndet på lasten överensstämmer med det inre motståndet i solcellen eller
solcellsmodulen.
Strömmen vid maxeffekt (IMP): Värdet på strömmen vid PMP.
Spänningens vid maxeffekt (UMP): Värdet på spänningen vid PMP.
Fyllnadsfaktorn (FF): Ett kvalitetsmått på solcellen som anges i procent. Den kan beskrivas
som andelen teoretisk effekt som blir till avgiven effekt.
Den intrinsiska koncentrationen: Koncentrationen av fria elektroner i ledningsbandet
alternativt koncentrationen av hål i valensbandet.
Multi Flash solsimulator (MF-solsimulator): SP:s befintliga pulsande solsimulator.
Single Flash solsimulator (SF-solsimulator): SP:s nyinköpta pulsande solsimulator.
SF-II-Solsimulator: Kombinationen då mätutrustningen från Single Flash solsimulatorn
användes i Multi Flash solsimulatorn.
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Introduktion

Detta examensarbete tillhör den avslutande delen på energiingenjörsprogrammet vid
Högskolan i Halmstad och utförs på uppdrag av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. I
dagsläget genomför SP bland annat provning och certifiering av solfångare och önskar nu
fördjupa sin kunskap inom solcellsteknik. Skillnaden mellan de olika teknikerna är att
solfångare genererar varmvatten och solceller genererar elektricitet.
Vid provning och karaktärisering av solcellsmoduler används en solsimulator. SP har tidigare
utfört provningar av solcellsmoduler, då med en egenkonstruerad pulsande solsimulator. I
samband med detta arbete har SP köpt in en ny pulsande solsimulator som de vill jämföra
med den befintliga. Genom att prova olika solcellsmoduler, både i den befintliga och i den
nya solsimulatorn, skall vi öka förståelsen för solcellers karaktäristik och den egna
mätutrustningen. Ur resultatet skall vi söka skillnader och orsaker till dessa skillnader.

1.1 Syfte och mål
Arbetets syfte är att ge en fördjupad kunskap inom solcellsteknik samt att öka förståelsen för
olika pulsande solsimulatorer och deras mätnoggrannhet. Det övergripande målet med arbetet
är att med hjälp av två olika pulsande solsimulatorer bestämma karaktäristiken hos olika typer
av solcellsmoduler. Därefter ska faktorer som påverkar mätresultat undersökas och
skillnaderna i resultatet analyseras.
För att uppnå vårt övergripande mål har vi som delmål att fördjupa oss i:
• Solljusets egenskaper
• Solcellens funktion, uppbyggnad och karaktäristik
• Olika solcellstekniker
• Mätteknik vid karaktärisering av solcellsmoduler

1.2 Frågeställning
I detta arbete kommer följande frågor att utredas:
• Hur påverkar olika pulsande solsimulatorer och mätmetoder resultatet vid
karaktärisering av solcellsmoduler?
• Hur skiljer sig mätresultatet mellan de olika mätmetoderna och varför?
• Hur påverkas mätresultatet från den nya solsimulatorn av omgivningsljus,
nedsmutsning och reflektioner?
• Hur påverkas mätresultatet från den nya solsimulatorn av avståndet mellan
solcellsmodulen och ljuskällan?
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1.3 Avgränsningar
I denna rapport kommer endast mätningar och jämförelser att ske med hjälp av två olika typer
av pulsande solsimulatorer. Samtliga mätningar som genomförs kommer att ske med en
kiselsolcell som detektor. Detta gör att det endast är möjligt att mäta korrekta värden på
solcellsmoduler av typen kristallint kisel, CIS och CIGS. Således kommer samtliga mätningar
att ske på solcellsmoduler av dessa typer. Denna rapport har ej heller för avsikt att redogöra
för tandemceller, koncentrerande eller solföljande solelsteknik.

1.4 Metod
I det här examensarbetet kommer en förberedande litteraturstudie och praktiska mätningar att
genomföras. Litteraturstudien har till uppgift skapa en förståelse för hur solceller fungerar,
vad det är som påverkar karaktäristiken för solcellsmoduler samt att utreda skillnader mellan
olika typer av solcellstekniker. För att i ett senare skede kunna förstå variationen i mätresultaten från de olika solsimulatorerna kommer även en beskrivning av mätutrustningen att
genomföras. Underlag till litteraturstudien kommer främst från böcker samt vetenskapliga
artiklar. De praktiska mätningarna kommer att utföras med hjälp av två olika typer av
pulsande solsimulatorer, en solsimulator som SP själva utformat och en ny solsimulator som
består av en färdig enhet. Mer detaljerad beskrivning om hur de praktiska mätningarna går till
återfinns under avsnitt 3.
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2

Bakgrund

2.1 Solljusets egenskaper
2.1.1 Solens spektrum
Solens spektrum innehåller strålning av olika våglängder, från 300 nm (ultraviolett strålning)
till 2500 nm (infraröd strålning). Synligt ljus befinner sig mellan våglängderna 400 – 700 nm.
Energin i solens strålning består av fotoner och den energimängd som finns i fotonerna anges
enklast i elektronvolt (eV). En elektronvolt motsvarar 1,602!∙!10-19 Joule (J). Energimängden i
en foton varierar med strålningens våglängd, strålning med kort våglängd innehåller mer
energi än strålning med lång våglängd [1]. Energimängden beskrivs av ekvation 1:
! =ℎ∙! =

E:#
h:#
f:#
c:#
λ:#

ℎ!
!!!!!!!!!!ekv. 1
!

energi#[J]#
Plancks#konstant,#6,626!∙10:34#[J!∙!s:1]#
frekvens#[s:1]#
ljusets#hastighet#i#vakuum#=#3!∙108#[m!∙!s:1]#
våglängd#[m]#

[1]#

Effekttäthet+[W/m2,+nm]+

Förutom att energi varierar med våglängd, varierar även effekttätheten i solens strålning med
våglängd. Detta gör att energimängden i solens strålning är olika för olika våglängd [1], se
figur 1.

Våglängd+[nm]+
Figur+1++Solljusets+effekttäthet+beroende+av+våglängd.+Källa:+Sidén,+G.+(2010).+
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2.1.2 Diffus och direkt solinstrålning
Det solljus som träffar jordens yta består av direkt och diffus instrålning. När solljuset färdas
genom atmosfären absorberas och sprids en del av solljuset. Hur stor reduceringen av det
direkta solljuset är beror på luftens innehåll av vattendroppar, vattenånga, och partiklar.
Solljus som inte träffar jordytan direkt benämns diffus solinstrålning. I Sverige utgör den
diffusa solinstrålningen i medeltal ungefär 50 % av solljuset, fördelat enligt figur 2. Bortsett
från molnbildning är det solljusets väg genom atmosfären som avgör hur mycket diffus
respektive direkt solinstrålning som når jordytan. En lång sträcka leder till högre absorption
och spridning av solljuset och därmed en större andel diffus solinstrålning. Detta inträffar till
exempel vintertid då solens höjd över horisontalplanet är låg. Under en vinter i Sverige utgör
den diffusa instrålningen 80 % av den totala solinstrålningen samtidigt som den under
sommaren endast utgör 20 % [2].
Mängden diffus respektive direkt solinstrålning är avgörande för hur mycket solenergi som
omvandlas till elektricitet i solcellsmodulen, hög andel direkt instrålning ger hög effekt. En
mulen dag nås jordytan i princip bara av diffus solinstrålning men trots det kan solcellsmodulen generera energi. Beroende på molntäckets tjocklek omvandlar solcellsmodulen allt
från några få procent upp till trettio procent av vad som skulle kunna omvandlas om vädret
varit klart [3].

kWh/m2+per+dygn+

5!

Total!instrålning!
Diﬀus!instrålning!

4!
3!
2!
1!
0!

+
+

Figur+2++Genomsnittlig+direkt+och+diffus+instrålning+för+en+horisontell+
yta+i+Sverige.+Källa:+Sidén,+G.+(2010).+

2.1.3 Air mass
Air mass (AM) är ett mått på sträckan som solljuset måste färdas för att nå jordens yta och
definieras enligt ekvation 2, där φ utgör vinkeln mellan solen och zenit, zenitvinkeln. Air
mass påverkar värdet på irradiansen, längre väg genom atmosfären leder till större absorption
och spridning av solljuset vilket leder till att irradiansen minskar. Utanför atmosfären är air
mass lika med noll (AM 0) och irradiansen lika med solarkonstanten, det vill säga ungefär
1366 W/m2 [2].
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!" =

1
!!!!!!!!!!ekv. 2
cos !

Den maximala instrålningen vid jordytan inträffar en helt klar dag då solen står i zenit, φ är
lika med noll, och enligt definitionen är air mass i detta läge lika med ett (AM 1). Vid
beräkning är det praxis att använda sig av AM 1,5, detta motsvaras av en zenitvinkel på 48,2
grader. I praktiken finns det två värden för AM 1,5 beroende på om hänsyn tas till all
instrålning, det vill säga både direkt och diffus instrålning eller bara direkt instrålning. För att
klargöra vad som menas kan ett G, för global (vilket inkluderar både direkt och diffus
instrålning) eller D, för direkt (vilket endast inkluderar direkt instrålning) anges [4]. För
beräkning av solinstrålningen vid jordytan se ekvation 3. Irradiansen vid AM 1,5 normaliseras
vanligen till 1000 W/m2 [5].
! = !! ⋅ ! !!⋅!" !!!!!!!!!!ekv. 3

I:#
I0:#
N:#
AM#

Solinstrålning#på#jordytan#[W/m2]#
Solarkonstanten,#1366#[W/m2]#
atmosfärens#absorptionskoefficient#≈0,241#[:]#
air#mass#[:]#
#
#

#

#

####################[6]##

2.2 Solceller
I en solcell omvandlas fotoner direkt till elektrisk energi helt utan rörliga delar [1]. En solcell
består huvudsakligen av tre delar, en framkontakt, en bakkontakt och någon form av halvledarmaterial [2]. Idag är det vanligt att använda kisel som halvledarmaterial, vilket är det näst
vanligaste grundämnet i jordskorpan [7].

2.2.1 Dopat kisel
En kiselatom har fyra elektroner i sitt yttersta skal. Dessa kallas valenselektroner. En
kiselatom strävar efter att ha åtta valenselektroner vilket kan uppnås genom att atomen delar
elektroner med fyra andra atomer. När detta inträffar bildas en tät och stabil kristall med
begränsad ledningsförmåga, därav namnet halvledare. När kisel används som halvledarmaterial i solceller behöver dess ledningsförmåga öka. Detta görs genom så kallad dopning.
Dopning innebär att ett annat grundämne tillförs kislet och inordnas i kristallstrukturen. Vid
dopning av kiselsolceller är dessa grundämnen vanligen fosfor och bor. Om en fosforatom
tillsätts, som till skillnad från kiselatomen har fem valenselektroner, kommer en elektron att
bli över. Den fria elektronen gör att ledningsförmågan ökar. Kisel som dopats med fosfor
kommer att ha ett överskott på elektroner, elektronerna kallas därför majoritetsbärare. Kisel
dopat på detta sätt kallas för n-kisel. På liknande sätt tillförs bor till kiselkristallen. Bor har
endast tre valenselektroner vilket istället gör att det uppstår ett fiktivt hål, alltså ett underskott
på elektroner. Även hålet kan förflytta sig i kristallen och ledningsförmågan ökar. Kisel som
dopats med bor kallas för p-kisel. I p-kislet finns ett överskott på hål, därmed är hålen
majoritetsbärare [8].
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En solcell som använder sig av kisel som
halvledare är uppbyggd likt figur 3.
Underst finns en metallskiva som fungerar
som bakkontakt. På den finns ett lager
med p-kisel samt ett tunnare lager med nkisel [2]. Skiktet med n-kisel är normalt
0,1-2 µm och motsvarande tjocklek för pskiktet är 150-300 µm [9]. På ovansidan
Figur+3++Principiell+skiss+över+en+solcells+uppbyggnad.+
finns framkontakten bestående av tunna
metall-trådar. Metalltrådarna skall vara tillräckligt tjocka för att hålla resistansen låg och
samtidigt så smala som möjligt för ge minimal skuggning på solcellen. Fram- och
bakkontakten samlar ihop och leder laddningarna till lasten [2].
En solcell ger endast upphov till en spänning på ungefär 0,5-0,6 volt. För att uppnå en
användbar spänning är det därför vanligt att ett antal solceller seriekopplas till en solcellsmodul [2]. Då flera solceller seriekopplas ökar spänningen medan strömmen är densamma
som för en enskild solcell. För att åstadkomma en högre ström kan flera solceller istället
parallellkopplas, vilket medför att strömmarna summeras. Spänningen vid parallellkoppling är
densamma som för en enskild solcell [1]. Solcellsmodulen kan sedan färdigställas genom att
den till exempel täcks av plast eller antireflexbehandlat glas och monteras i en aluminiumram
[2].

2.2.2 Så fungerar en solcell
När ett p- och ett n-skikt sammanfogas uppstår en så kallad p-n övergång. Eftersom p- och nskikten har olika typer av majoritetsbärare kommer elektronerna och hålen börja diffundera så
att en uppblandning av dessa sker, se figur 4. Elektroner från n-skiktet kommer att börja
vandra från n-skiktet till p-skiktet samtidigt som hål från p-skiktet kommer att vandra från pskiktet till n-skiktet. Elektroner och hål som diffunderar till motsatt skikt benämns minoritetsbärare. I gränsskiktet mellan p- och n-skiktet skapas ett område med få laddningsbärare, ett så
kallade utarmat område (eng. space charge region). I och med diffusionen blir p- och nskikten joniserade, p-skiktet får en negativ laddning och n-skiktet får en positiv laddning.
Detta ger upphov till ett elektriskt fält mellan p- och n-skiktet, som verkar i motsatt riktning
mot diffusionen [8].

Figur+4++Då+ett+p[dopat+(p[region)+och+ett+n[dopat+(n[region)+skikt+sammanförs+
börjar+elektroner+(free+electrones)+och+hål+(free+holes)+att+diffundera+(diffusion)+
mellan+de+två+skikten.+Sammanföringen+gör+att+ett+utarmat+område+(space+
chare+region)+uppstår+mellan+skikten.+Källa:+Quaschning,+V.+(2005).+
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När solljusets fotoner träffar solcellen kan fotoner med tillräckligt hög energimängd göra att
det skapas ett elektron-hål par (e-h par), elektronen exciteras och blir rörlig i materialet. När
en elektron exciteras innebär det att den förflyttar sig från det ursprungliga elektronbandet,
valensbandet, till ett band med högre energi, det så kallade ledningsbandet. Den fria
elektronen kommer på grund av det elektriska fältet att svepas från det utarmade området till
framkontakten på ovansidan av n-skiktet. De hål som uppstår då elektronerna exiteras
kommer, i motsats till elektronerna, att svepas till bakkontakten, alltså undersidan av pskiktet. På detta sätt uppstår en spänning över solcellen. Om en last kopplas mellan fram- och
bakkontakten kommer den upptagna energin från solen att lämna solcellen som elektrisk
energi till lasten [8].
När en foton träffar solcellen är det inte självklart att en elektron exciteras. Det beror på
vilken energimängd fotonen bär med sig. Hur stor denna energimängd måste vara, för att
skapa ett e-h par och därmed excitera en elektron, benämns bandgap och är alltså energidifferensen mellan valensbandet och ledningsbandet. Bandgapet varierar mellan olika
solcellstekniker och ligger för kisel
runt 1,1 eV, vilket innebär att endast
fotoner med en våglängd på ca 1100
nanometer nm eller kortare kan
excitera elektroner [2].
Storleken på bandgapet gör att tre
olika händelser kan inträffa när en
foton träffar solcellens yta. Om
fotonens energimängd är mindre än
bandgapet kommer ingenting att
inträffa, elektronen blir kvar i det
ursprungliga valensbandet. Är fotonens
Figur+5++Då+en+foton+absorberas+i+en+solcell+sker+tre+
energimängd lika stor som bandgapet
saker+beroende+på+energimängden+i+fotonen.++
Källa:+Sidén,+G.+(2010).+
kommer elektronen att exciteras och bli
rörlig i ledningsbandet. Då fotonens energimängd är större än bandgapet exciteras elektronen
och blir rörlig i ledningsbandet samtidigt som den extra energimängden blir till värmeenergi i
solcellen [2], se figur 5. Den begränsade energiupptagningsförmågan tillsammans med
effekttätheten i solinstrålningen medför att det finns ett optimalt bandgap, som för solceller
ligger runt 1,4 eV [10].
Trots att fotonen har energi större eller lika med bandgapet är det inte självklart att det leder
till bildandet av ett e-h par. Detta beror på förluster i solcellen, se figur 6. Förlusterna består
av reflektioner då solljuset träffar solcellens yta och förluster som uppstår då solljuset, trots
att det har den energimängd som krävs, inte absorberas utan passerar genom solcellen.
Förluster kan även uppstå i form av rekombinationsförluster vilket innebär att elektronerna
förlorar sin energi och faller tillbaka från ledningsbandet till valensbandet innan de har letts ut
i framkontakten [8], se avsnitt 2.2.5.
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Figur+6++Då+en+foton+träffar+en+solcell+blir+den+antingen+till+användbar+energi+eller+förluster.+
Källa:+Quaschning,+V.+(2005).+

2.2.3 Ström-spännings-karaktäristik och effektutveckling för solceller
När solceller och solcellsmoduler karaktäriseras används ett diagram som visar ström på yaxeln och spänning på x-axeln. Diagrammet kallas för ström-spännings-karaktäristiken (IUkaraktäristiken), se figur 7. Värden som beskriver IU-karaktäristiken är tomgångsspänningen
UOC (eng. open circuit voltage), kortslutningsströmmen ISC (eng. short circuit current) samt
spänningen och strömmen vid maxeffekt, UMP och IMP. Tomgångspänningen är den spänning
som uppstår i solcellen då lasten är frånkopplad eller har ett mycket högt motstånd. Eftersom
det inte finns någon inkopplad last, alternativt en last med mycket högt motstånd, kan inte
elektronerna lämna solcellen. Den uppkomna spänningen benämns därför tomgångsspänning.
Tomgångsspänningen påverkas marginellt då irradiensen förändras, ett typisk värde på
tomgångsspänningen är för en kiselsolcell 0,58 volt. Det som påverkar en solcell eller
solcellsmoduls tomgångsspänning är temperatur och materialegenskaper, så som bandgap.
Kortslutningsströmmen är, till skillnad från tomgångspänningen, direkt proportionell mot
irradiansen och är ett mått på den maximala ström som kan uppstå i en solcell. Kortslutningsström uppstår då fram och bakkontakten sammankopplas utan att det är någon last med
motstånd emellan, alternativt en last med mycket lågt motstånd [1].

Figur+7++IU[karaktäristiken+för+en+solcell+vid+två+olika+irradiansnivåer.+
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För att det skall uppstå någon användbar effekt i solcellen krävs, enligt ekvation 4, både
spänning och ström. Detta samband gör att effektuttaget är lika med noll vid tomgångsspänning och kortslutningsström. Den maximala effekten (Pmp) beror av spänning och ström.
Pmp uppstår då den inkopplade lastens motstånd överensstämmer med solcellens eller
solcellsmodulens inre motstånd [1].
! = ! ∙ !!!!!!ekv. 4

P:##
U:##
I:#

Effekt#[W]#
Spänning#[V]#
Ström#[A]#

[11]#

Fyllnadsfaktorn (FF) är ett kvalitetsmått på solcellen och anges i procent och kan beskrivas
som andelen teoretisk effekt som blir till avgiven effekt, se ekvation 5. Den teoretiska
effekten beror på solcellens karaktäristik. Visuellt kan den maximalt avgivna effekten, PMP,
åskådliggöras som arean A under IU-kurvan [8], se figur 8.
!! =

Pmp
Area%A
=
!!!!!!!!!ekv. 5
!"# ∙ !"# !"#$!! + !"#$!!

Figur+8++Typisk+IU[karaktäristik+för+en+solcell.+Effektens+maxpunkt+(PMP)+
är+markerad.+Fyllnadsfaktorn+är+cirka+70+%.++
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2.2.4 Solcellens ekvivalenta krets
En solcells funktion kan beskrivas med en ekvivalent krets där en strömkälla och en diod
ingår, se figur 9. Strömmen som genereras av solcellen kan beskrivas enligt ekvation 6 och
kallas diodekvationen.
!"

! = !!! − !! ! !"# − 1 !!!!!!!!!ekv. 6

I:#
IPh:#
ID:#
q:#
V:#
n:#
k:#
T:#

Ström#[A]#
Ström#genererad#av#inkommande#strålning#[A]#
Mättnadsström#[A]#
Elementarladdningen,#[C],#(1,602#*10:19)#
Spänning#[V]##
Idealitetsfaktor#(1<n<2)#[:]#
Boltzmanns#konstant#[J/K],#(1,38065#*10:23)#
Absolut#temperatur#[K]##############################################################################################

[8]#

Mättnadsströmmen beskriver förluster i solcellen och storleken beror av den intrinsiska
koncentrationen, se avsnitt 2.3.1 och rekombinationsprocesser, se avsnitt 2.2.5. Idealitetsfaktorn anger hur väl solcellens karaktäristik stämmer överens med den ideala solcellen [8].

Figur+9++Ekvivalent+krets+för++
en+solcell.++
Källa:+Quaschning,+V.+(2005).+
+

2.2.5 Rekombination
Rekombination uppstår i solcellen och leder till att de exciterade elektronerna förlorar sin
upptagna energi innan de når framkontakten. Detta uppstår dels då solcellen går från att vara
belyst till att inte vara belyst genom att solcellen återställs till ett jämviktsläge och dels under
tiden solcellen är belyst. Rekombination vid belyst tillstånd medför att effektiviteten i
solcellen sjunker. Generellt ökar rekombinationsprocesserna med en ökad temperatur hos
solcellsmodulen och med orenheter i halvledarmaterialet. Orenheter kan finnas i
halvledarmaterialet ofrivilligt eller genom att de tillsätts i form av dopning [5].
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2.3 Solcellens temperaturberoende
2.3.1 Den intrinsiska koncentrationen
Den intrinsiska koncentrationen beskriver koncentrationen av fria elektroner i ledningsbandet
alternativt koncentrationen av hål i valensbandet. Hur stor den intrinsiska koncentrationen är
beror på bandgapets storlek samt solcellens temperatur. Ett stort bandgap innebär att det krävs
fotoner med hög energi för att skapa e-h par och excitera elektroner så att de förflyttas från
valensbandet till ledningsbandet. Eftersom färre fotoner har den energinivå som krävs för att
excitera elektroner kommer den intrinsiska koncentrationen att sjunka med ökat bandgap [12].
Även temperaturen påverkar den intrinsiska koncentrationen, det beror på att stigande
temperatur får bandgapet att minska. När temperaturen stiger i ett material, till exempel en
solcell, blir partiklarna i materialet mer rörliga, de får ett större energiinnehåll och bindningsenergin minskar. Detta gör att det krävs mindre energi för att excitera elektroner och förflytta
dem till ledningsbandet, därmed ökar den intrinsiska koncentrationen med stigande
temperatur [12].

2.3.2

Temperatur och solceller

Då en solcell blir varm förlorar den effektivitet, verkningsgraden och fyllnadsfaktorn sjunker.
Det beror på ett flertal olika parametrar och den huvudsakliga effekten är att tomgångsspänningen sjunker när temperaturen i solcellen stiger [5], se figur 10.

Figur+10++Solcellens+karaktäristik+ändras+med+en+ändrad+temperatur.+

+

+

Tomgångsspänningens temperaturberoende påverkas av den intrinsiska koncentrationen och
rekombination [13]. När temperaturen i solcellen stiger ökar den intrinsiska koncentrationen,
det gör att sannolikheten för rekombination ökar. En ökad rekombination leder till att
tomgångsspänningen minskar. Eftersom effekten från en solcell beror av både spänning och
ström innebär en sänkning av tomgångsspänningen att solcellens effekt sjunker [14].
Beräkningar visar att tomgångsspänningen minskar med ungefär 2 mV/°C, Beräkningar visar
även att solceller med hög tomgångsspänning är mindre känsliga för stigande temperatur [5].
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Då temperaturen i solcellen stiger minskar även bandgapet. Ett minskat bandgap gör att fler
fotoner har den energi som krävs för att skapa e-h par och excitera elektroner från valensbandet till ledningsbandet och därmed ökar kortslutningsströmen. Ökningen av kortslutningsströmmen är liten i jämförelse med tomgångsspänningens minskning och därför är
nettopåverkan att solcellens effekt minskar [5].

2.3.3 Hot-Spots
Om en solcell är delvis skuggad eller om strömutbytet varierar mellan de kringliggande
cellerna kan en hot-spot effekt uppstå. I en helt skuggad solcell kommer ingen ström att
passera och därmed utvecklas ingen effekt. Skulle solcellen däremot vara delvis skuggad
minskar strömmen som passerar cellen samtidigt som det byggs upp en hög backspänning i
cellen. Eftersom spänningen ökar och strömmen är relativt hög kan detta orsaka en mycket
hög effekt, en så kallad hot-spot effekt [14]. Denna effekt ger upphov till en kraftig
temperaturökning som kan få solcellens glas att spricka och lödningar att smälta [5].
För att undvika att hot-spot effekter uppstår kopplas by-pass-dioder in över ett mindre antal
solceller. Förutom att by-pass-dioder skyddar mot skadligt höga spänningar gör de även att
den reducerade strömmen från den delvis skuggade cellen inte påverkar hela kedjan av
seriekopplade solceller. Om by-pass-dioder används kommer strömmen att passera genom
dessa istället för genom den delvis skuggade cellen. På det här sättet sker ingen strömreducering i kedjan av solceller, endast spänningsbidraget från de celler som by-pass-dioden
är kopplad över går förlorad. I kiselsolceller sammankopplas vanligen 10-15 celler med en
by-pass-diod [5].

2.4 Olika typer av solceller
I följande avsnitt beskrivs olika typer av solcellstekniker. I de praktiska mätningarna kommer
mätning ske på solcellsmoduler av typerna monokristallint kisel och CIS.

2.4.1 Kiselsolceller
De tre vanligaste solcellstyperna som använder sig av kisel som halvledarmaterial är
monokristallina solceller, polykristallina solceller och solceller av amorft kisel. Av de
solceller som idag finns på den kommersiella marknaden är mono- och polykristallina
solceller de vanligaste. Tillsammans utgör de 85 % av marknaden [15]. Monokristallina
solceller uppfanns 1954 och är därmed den äldsta modellen av solceller. Kiselatomerna i
dessa solceller är ordnad i perfekt kristallstruktur och kan kännas igen genom att solcellen har
en homogen blå färg [16]. Verkningsgrad och bandgap framgår av tabell 1.
Polykristallina solceller består också av kisel, men då dessa tillverkas smälts kislet ned och
hälls i en form. Detta gör att kiselatomerna inte är ordnade i lika perfekt kristallstruktur som i
monokristallina solceller. Polykristallina solceller kan kännas igen på dess fluktuerande blå
färg samtidigt som de, jämfört med monokristallina solceller, har en något lägre
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verkningsgrad. Dessa solceller har oftast något billigare inköpspris[1]. Verkningsgrad och
bandgap framgår av tabell 1.
Den tredje varianten av solceller som använder sig av kisel som halvledarmaterial består av
amorft kisel. Amorft kisel är kisel som inte är inordnat i någon kristallstruktur och absorberar
ljus betydligt bättre än mono- och polykristallina solceller och därför kan amorft kisel
användas i mycket tunna skikt. Normalt är amorfa solceller ca 100 gånger tunnare än
kristallina sol-celler [8]. Då amorfa solceller tillverkas krävs endast en maximal temperatur på
omkring 75 grader vilket gör att plast är ett lämpligt substrat att applicera kislet på [17]. Dessa
solceller räknas till tunnfilmsolceller och har en lägre verkningsgrad än de båda ovan nämnda
solcells-typerna men i gengäld är de betydligt billigare att producera [2]. För att förbättra
kvalitén och verkningsgraden på amorfa solceller kan väte infogas i kislet [5]. Amorfa
solceller har ett bredare bandgap och har ett mindre temperaturberoende jämfört med
kristallina solceller [8, 14]. För verkningsgrad och bandgap se tabell 1.

2.4.2 Fler typer av tunnfilmsolceller
En solcell av tunnfilmstyp är generellt uppbyggd av tunna halvledarskikt mellan två tjockare
skikt av substrat, vanligen glas- eller plast. Halvledarskikten som skiljer celltyperna åt består
av ett p-skikt och ett n-skikt, se figur 11. Förutom halvledarskikten finns det en genomskinlig
ledare bestående av ett TCO-skikt (transparent conductive oxide) och en bakkontakt. Framkontakten kan exempelvis bestå av zinkoxid och bakkontakten av molybden. Alla tunnfilmsolceller bygger på samma princip, att ledarskikten är tunna, vilket innebär i storleksordningen nm eller µm [9]. Nedan följer tre exempel på solceller uppbyggda av tunnfilmhalvledare:
CdTe: n-skiktet består av ett cirka 100
nm tjockt skikt av kadmiumsulfid
(CdS) och p- skiktet består av ett cirka
5 µm tjockt skikt av kadmiumtellurid
(CdTe) [16]. För typiska verkningsgrader och bandgap se tabell 1.
CIGS: n- skiktet består av ett ca 50 nm
tjockt skikt av CdS och p- skiktet
består av ett cirka 2 µm tjockt skikt av Figur+11++Tvärsnitt+av+en+tunnfilmsolcell+tillverkad+av+CIGS.+
koppar-indium-gallium-selenid (CIGS,
eller CIS då inte gallium används) [16]. I Sverige har forskning på tunnfilmsteknik bedrivits
sedan 1990-talet vid Ångström Solar Center, där idag CIGS-celler är huvudfokus [18]. För
typiska verkningsgrader och bandgap, se tabell 1.
CZTS: n- skiktet består av CdS och p- skiktet består av koppar-zink-tenn-sulfid (CZTS). En
av fördelarna med denna solcell är att de grundämnen solcellen består av är bland de
vanligaste i jordskorpan och dessutom anses de vara tämligen icke-miljöskadliga ämnen [10].
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Denna typ av solcell är i nuläget i forskningsstadiet där Ångström Solar Center är en av
aktörerna [19]. För typiska verkningsgrader och bandgap, se tabell 1.
Kadmium är ett miljöskadligt ämne och kritik har uppstått mot de tunnfilmsolceller som
innehåller ämnet då en större spridning av ämnet kan medföra miljökonsekvenser. Halten i en
enskild cell är dock så pass liten att den inte medför någon signifikant miljöpåverkan [9].

2.4.3 Färgsensibiliserade solceller
Tekniken bygger på att energin i solens strålning tas upp i ett ljuskänsligt färgämne. Den
energin som tas upp gör att en elektron förflyttar sig från färgämnet till ledningsbandet i en
intilliggande halvledare, som till exempel kan bestå av titandioxid. Halvledaren sitter på
cellens anodsida och från denna bildas en ström. För att färgämnet skall bli neutralt igen
oxideras det av en elektrolyt, vilken i sin tur återställs genom elektronavgivning från katoden,
se figur 12. De olika skikten i solcellen kan sammanfogas mellan exempelvis glasskivor eller
plastskikt [20]. Grätzel-celler, som uppfanns av Michael Grätzel år 1988, är en slags färgsensibiliserad solcell. För typiska verkningsgrader se tabell 1. Grätzel-cellens fördelar är att
den kan göras transparent och flexibel, den har potentialen till att bli billig samt är mindre
temperaturkänslig än exempelvis kiselceller [21]. Under 2012 beviljades ett lån från Energimyndigheten till NLAB Solar AB, ett svenskt bolag beläget i Stockholm, på 60 miljoner
kronor som skall användas till att utveckla industriell produktion av Grätzel-celler [22].

Figur+12++Grätzel[cellens+huvudsakliga+uppbyggnad+och+
funktion.++
1.+Anod++
2.+Halvledare++
3.+Färgämne++
4.+Katod++
5.+Last++
+
+

2.4.4 Organiska solceller
Organiska solceller fungerar likt kiselsolceller. Skillnaden är att organiska polymerer används
som halvledarmaterial istället för kisel. Polymerer består av långa kolkedjor likt stärkelse,
protein och cellulosa. Även plaster består av polymerer, vilket har lett till att organiska solceller ibland kallas för plastsolceller. För att skapa en fungerande organisk solcell krävs det
polymerer med elektriska egenskaper. Genom att förändra polymererna på molekylnivå kan
de få elektriska egenskaper och därmed fungera som halvledarmaterial i solceller. På samma
sätt som en kiselsolcell kräver två halvledare med olika elektriska egenskaper, p- och n-kisel,
kräver organiska solceller två polymerer med olika elektriska egenskaper [23].
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Organiska solceller har idag lägre verkningsgrad och livslängd än vad ovan nämna solcellstyper har, se tabell 1. Dess fördelar är att de kan produceras av miljövänligt material till en låg
produktionskostnad och en hög produktionshastighet [24]. Tekniken väntas även skapa nya
användningsområden för solceller, till exempel kan de göras extremt tunna, ner till 100
nanometer, vilket ger möjlighet till genomskinliga och mjuka solceller. Då polymerer kan
existera i flytande form finns möjlighet att använda sig av tryckteknik för att till exempel
trycka solcellerna i olika mönster på en tunn plastfilm [23].
Tabell+1++Verkningsgrad+och+bandgap+för+olika+solcellstekniker+
Benämning+

Maximal+
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verknings[+
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!
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2.5 Karaktärisering av solceller och solcellsmoduler
Vid mätning och karaktärisering av en solcells eller en solcellsmoduls IU-karaktäristik finns
en europeisk standard, IEC 60904-1, att följa. Standarden för karaktärisering är utformad
utifrån tre olika ljuskällor:
1. Naturligt ljusflöde i form av solljus.
2. Simulerat ljus med konstant irradians.
3. Simulerat ljus med varierad, pulsad irradians.
För att uppfylla IEC 60904-1 skall mätningar utföras under standardiserade förhållande, STC
(eng. Standard Test Condition).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Inte mätt under 1,5AMG, 1000W/m2, 25 °C
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STC innebär att temperaturen skall vara 25 °C (± 2 °C), irradiansen vid testarean skall vara
1000 W/m2 och ljuspulsen skall ha ett spektrum motsvarande AM1,5G. Om förhållandena
avviker från dessa skall mätvärdena korrigeras enligt IEC 60891[29].
Det finns ytterligare krav för mätning och karaktärisering av solceller och solcellsmoduler
förutom STC. Enligt IEC 60904-1 skall en så kallad reglerbar förspänning (eng. bias voltage)
användas [29]. Detta gör att mätningen av spänning fördröjs och resultatet blir att de förluster
som uppstår i kablage och kontakter inte påverkar mätvärdena. Mängden förspänning som
behövs för att genomföra en mätning skiljer sig beroende på vilken solcellsteknik som testas
och beroende på hur många by-pass-dioder som är inbyggda i solcellsmodulen. Solcellsmoduler med kristallint kisel har vanligtvis fler by-pass-dioder än tunnfilmsmoduler och
därför krävs också högre förspänning för dem [30]. Rekommenderade värden att använda sig
av är cirka 0,5 mV förspänning för tunnfilmssolceller och 1,5 mV för kristallint kisel [31].
Mätningarna skall också ske med fyrtrådsmetoden, vilket innebär att mätning av ström och
spänning sker parallellt [29]. En krets med tunna kablar mäter spänning och en krets med
grövre kablar mäter ström. Detta gör att de förluster som uppstår i kablage och kontakter inte
påverkar mätresultatet. Fyrtrådsmetoden behövs dessutom för att mätning med förspänning
skall gå att genomföra [30].
Beroende på vilken teknik som används i en solcell kan den uppvisa kapacitiva effekter.
Dessa effekter medför antingen över- eller underskattning av mätresultatet. För att undersöka
om det finns risk för att kapacitansen i en specifik solcellsmodul påverkar mätresultatet kan
mätsvepet göras från två riktningar. Dels från kortslutningsströmmen till tomgångsspänning,
vilket innebär att mätningen startar vid lågt motstånd och avslutas vid högt motstånd, eller
från motsatt riktning. Om det finns kapacitans i solcellsmodulen kommer det att visas en
”puckel” på IU-kurvan för det resultat där mätsvepet gjorts från tomgångsspänning till
kortslutningsström, se figur 13. För att undvika att kapacitiva effekter uppstår vid mätning
finns det rekommenderade sveptider beroende på vilken solcellsteknik som används. För
solcellsmoduler tillverkade av kristallint kisel, CIS eller CdTe rekommenderas att mätsvepet
är minst 2 ms, och för amorft kisel rekommenderas minst 10 ms [32].
Figur+13++Utseende+
för+IU[kurvan+då+
mätsvepet+görs+från+
två+olika+riktningar.+
Källa:+JRC.+(2010).+
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2.5.1 Mätutrustning
Karaktärisering och mätning av solceller och solcellsmoduler sker med hjälp av en solsimulator. Solsimulatorn kan i enlighet med IEC 60904-1 bygga på olika tekniker. En teknik
går ut på att ljuskällan i solsimulatorn är konstant, med en konstant irradians [29]. Ännu en
bygger på att ljuskällan har en varierande, pulsande irradians. Den tekniken kan delas in
ytterligare i solsimulatorer som mäter hela IU-kurvan under en puls samt solsimulatorer som
kräver flera pulser för att kunna mäta upp hela IU-kurvan. Då solcellers effektivitet minskar
med stigande temperatur är mätning med hjälp av pulsande solsimulatorer att rekommendera
[32].
En solsimulator är konstruerad för att efterlikna solens spektrum och effekttäthet [33]. Den
kan se ut på olika sätt men de huvudsakliga komponenterna i en pulsande solsimulator är:
Ljuskälla, vilken är den som efterliknar solen.
Mätutrustning för att kunna variera motståndet samt mäta temperatur, ström och
spänning.
• En eller flera detektorer för att övervaka när ljuskällans irradians är 1000 W/m2.
• Mjukvara som lagrar data och redovisar resultat.
[34]
För principskiss av en pulsande solsimulator se figur 14.
•
•

Figur+14++En+pulsande+solsimulators+huvudsakliga+komponenter+och+uppbyggnad.+

En solsimulator klassas efter icke-uniformiteten på irradiansen (eng. non-uniformity), hur väl
ljuskällan matchar solens spektrum (eng. spectral match) samt kortsiktiga stabiliteten (STI,
eng. short term instability) hos irradiansen, se tabell 2. För att en solcellsmoduls prestanda
skall kunna mätas måste klassen motsvara CBA som lägst [35], se exempelmarkering i tabell
2. För bedömning av solcellsmodulens karaktäristik krävs lägst klassning BBB [29].
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Tabell+2++Kriterier+för+klassning+av+solsimulatorer.+Källa:+IEC+60904[9.+

KLASS++

A+

B+

C+

Matchning+av+
spektrum+per+intervall+
om+100+nm+

75!–!125!%!

60!–!140!%!

40!–!200!%!

Icke[uniformitet+av+
irradians++

<2%!

<5%!

<10%!

Kortsiktig+stabilitet+
hos+irradians.+(STI)+

<0,5%!

<2%!

<10%!

Hur väl solsimulatorns spektrum matchar solens spektrum mäts genom att dela in spektrumet
i intervaller om 100 nm. För varje intervall om 100 nm skall irradiansen hos ljuskällan
överensstämma med solen till den grad som klassningen anger. För klass A kan till exempel
ljuskällans irradians variera med ±25 %. Standarden anger detta krav som 75 – 125 %, vilket
också återfinns i tabell 2 [35].
Irradiansens icke-uniformitet hos solsimulatorn kan beskrivas som dess förmåga att sprida
ljuset jämnt över testarean där solcellsmodulen är placerad. Till exempel skall solsimulatorns
icke-uniformitet variera mindre än 2 % för att solsimulatorn skall uppfylla klass A [35].
Den kortsiktiga stabiliteten hos irradiansen påverkar noggrannheten hos mätningen av ström
och spänning. Om irradiansen ändras för mycket under mätningen kan värdena på ström och
spänning bli felaktiga eftersom de då mäts vid olika irradians [35].
SF-solsimulator
Den nya solsimulatorn är tillverkad av ett finskt företag som heter Endeas och är av modellen
QuickSun 560Ei. Tekniken i denna solsimulator bygger på att endast en ljuspuls (eng. single
flash) behövs för att mäta upp en hel IU-kurva
och kommer därför benämnas SF-solsimulator2
härifrån och framåt. I denna solsimulator är
ljuspulsen utdragen och hålls konstant vid 1000
W/m2 under 35,2 ms. Detta gör det lättare att
genomföra mätningarna vid den irradiansnivå
som krävs enligt standarden, se figur 15. Enligt
Endeas är icke-uniformiteten 1,23 % och för att
upprätthålla klass A måste irradiansen kontrolleras och kalibreras med jämna mellanrum [30].
Ljuskällan i SF-solsimulatorn är uppbyggd av
Figur+15++Ljuspulsens+utseende+i+SF[
sex olika Xenon-lampor som är placerade ovan solsimulatorn.+Källa:+Endeas+
testarean, se figur 16. De sex lamporna ger tillsammans en irradians på testarean som motsvarar 1000 W/m2 [30].
____________________________________________________________________________________________________
2
Begreppet SF-solsimulator har vi formulerat själva då vi inte kunnat hitta motsvarande begrepp på svenska
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Ljuskällor
Generatorer

Detektorcell

Testarea
Elektronisk enhet
Figur+16++SF[solsimulatorns+utseende+med+de+olika+delarna+markerade.+

Mätning av ström, spänning och temperatur utförs av en elektronisk enhet, till vilken
solcellsmodulen kopplas in. Mätnoggrannheten är 0,2 %. Denna enhet kan under en enskild
ljuspuls variera motståndet på lasten mellan kortslutningsström och tomgångsspänning så att
hela IU-kurvan kan mätas upp. Under en ljuspuls mäts 512 punkter, med åtta mätningar per
punkt, detta resulterar i totalt 4096 mätningar. Mätningarna samlas i en PC och med hjälp av
Endeas programvara samman-ställs mätpunkterna och en IU-kurva åskådliggörs. Enligt
standarden skall samtliga mätningar genomföras vid 25 °C. Eftersom det inte alltid är möjligt
att genomföra mätningar vid just denna temperatur används temperaturkorrigering. I SFsolsimulatorn temperaturkorrigeras samtliga värden som
läses av [30].
SF-simulatorn använder sig av en detektor i form av en
monokristallin kiselcell för att mäta irradiansen, se figur 17.
Här ifrån och framåt benämns detektorn för detektorcell3
(eng. monitor cell). När irradiansen från ljuspulsen uppnår
1000 W/m2 på testarean initierar detektorcellen att den
elektroniska enheten skall påbörja mätsvepet från
kortslutningsström till tomgångsspänning. Initieringen
fungerar genom att detektorcellens kortslutningsström vid
1000 W/m2 är känd sedan tidigare och initieringen startar när detektorcellen uppnår den
kortslutningsströmmen [30].
Figur+17++Detektorcellen+i+SF[
solsimulatorn.+
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____________________________________________________________________________________________________
3
Begreppet detektorcell har vi formulerat själva då vi inte kunnat hitta motsvarande begrepp på svenska.

När en solcell används som detektor i en solsimulator begränsas mätningarna av vilken typ av
solcellsteknik som används hos detektorcellen av två anledningar. Den första anledningen är
att ljuskällans spektrum i jämförelse med solens spektrum kan skilja sig från varandra trots att
spektrumet uppfyller klass A, se figur 18. Solceller och solcellsmoduler absorberar olika
spann av spektrumet beroende på vilken solcellsteknik som används. Till exempel kan
kiselsolceller absorbera solljus med våglängder upp till 1100 nm medan
Solcellsmoduler tillverkade av CdTe endast kan absorbera våglängder upp till 830 nm. Enligt
klassningen på SF-solsimulatorn skall ljuskällans spektrum och solens spektrum, i varje
intervall om 100 nm, stämma överens med ±25 %. Det betyder att inom ett intervall på 100
nm kan skillnader mellan ljuskällans spektrum och solens spektrum jämnas ut genom att
ljuskällans spektrum på något ställe är överrepresenterat samtidigt som det på något annat
ställe i intervallet är underrepresenterat. Med Endeas ljuskälla kan till exempel ett stort mätfel
uppstå om solcellsmoduler tillverkade av CdTe skall mätas. Detta då SF-solsimulatorns
spektrum vid just 830 nm är kraftigt överrepresenterat och har en stor avvikelse från solens
spektrum, se figur 18. Enligt figur 18 följs ljuskällans överrepresentation gentemot solens
spektra av en underrepresentation, vilket skulle leda till en kompensation om det inte var så
att solcellstekniken i fråga endast absorberar ljus med våglängder upp till 830 nm [30].

relagve+spectral+Irradiance+[a.u.]+

4!
3,5!

QuickSun!560Ei!

3!

AM!1.5G!

2,5!
2!
1,5!
1!
0,5!
0!
300!

400!

500!

600!

700!
800!
900!
1000!
1100!
Våglängd+[nm]+
Figur+18++Spektrumets+utseende+hos+SF[solsimulatorn+och+solljuset+vid+AM+1,5+G.+Källa:+Endeas+

Den andra anledningen till varför detektorcellens solcellsteknik påverkar mätningarna är så
kallad spektral respons (eng. spectral response), se figur 19. Eftersom det är detektorcellen
som initierar när mätningen skall påbörjas betyder det att den solcell eller solcellsmodul som
skall testas måste absorbera ljus i samma våglängdsintervall som detektorcellen för att mätningen skall bli korrekt. Eftersom Endeas har valt att använda en detektorcell av kristallint
kisel kan mätningar endast genomföras på solcellsmoduler vars teknik har samma eller
liknande spektrala respons som kristallina kiselsolceller. Till exempel stämmer den spektrala
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responsen för solceller av typen CIGS mycket bra överens med den kristallina kiselsolcellens
spektrala respons. Däremot överensstämmer den spektrala responsen för solceller av typen
CdTe dåligt med den kristallina kiselsolcellens spektrala respons, se figur 19. Detta betyder
således att solceller av typen CdTe inte kan mätas i SF-solsimulatorn [32].

Figur+19++Skillnaden+i+spektral+respons+för+CdTe+och+monokristallint+kisel.+SR+är+en+förkortning+för+
spektral+respons.+QE+står+för+quantum+efficiency,+vilket+är+ett+mått+på+hur+effektivt+solcellen+
genererar+e[h+par+av+det+ljus+den+absorberat.+Källa:+JRC.+(2010).+

I SF-solsimulatorn kan därför endast mätningar på solcellsmoduler tillverkade av kristallint
kisel eller CIGS (CIS då inte gallium används) mätas. För att kunna mäta på andra solcellstekniker, så som amorft kisel och CdTe, krävs detektorceller som är anpassade till respektive
teknik. Detta kan uppnås genom att fortfarande använda en kristallin kiselsolcell som
detektorcell men med ett filter som gör att den spektrala responsen överensstämmer med den
solcellsteknik som skall mätas [30].
MF-solsimulatorn
SP:s befintliga solsimulator, MF-solsimulatorn, är
konstruerad av dem själva och tekniken i denna
solsimulator bygger på att flera ljuspulser (eng.
multi flash) behövs för att mäta upp en hel IUkurva. Denna solsimulator kommer därför benämnas MF-solsimulator4 härifrån och framåt. MFsolsimulatorn består av enskilda komponenter
sammankopplade för att mäta alla de parametrar
som behövs för att kunna åskådliggöra solcellsmodulens IU-kurva. De huvudsakliga komponenterna är en Xenon-lampa som ljuskälla, ett antal
mätinstrument kalibrerade av SP, samt en PC med
Excel för bearbetning av data [34].
MF-solsimulatorn består av en kammare där alla
väggar är målade i matt svart färg och öppningarna
är täckta av svarta gardiner, detta för att undvika
reflektioner och för att avskärma ljus från omgivningen.

Figur+20++MF[solsimulatorns+utseende+
från+utsidan.+Bilden+visar+öppningarna+
till+de+två+sektionerna+och+den+PC+som+
används+för+insamling+av+data.+
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4

Begreppet MF-solsimulator har vi formulerat själva då vi inte kunnat hitta motsvarande begrepp på svenska.

Kammaren är, med hjälp av en skiljevägg, uppdelad i två olika sektioner. I den första
sektionen finns ljuskällan placerad och i den andra sektion monteras den solcellsmodul som
skall genomgå mätning. Montering sker på väggen med hjälp av svartmålade skenor. I skiljeväggen mellan de båda sektionerna finns en utsågad rektangulär öppning vilken har för avsikt
att avskärma diffus strålning i form av reflektioner för att endast direkt strålning ska träffa
solcellsmodulen [34]. Från utsidan ser MF-solsimulatorn ut enligt figur 20.
Mätning med MF-solsimulatorn påbörjas genom att motståndet i kretsen ställs mycket lågt,
därefter triggas en ljuspuls. Irradiansnivån i denna ljuspuls varierar. För att kunna läsa av
värdena när irradiansen är 1000 W/m2 måste därför programmet först räkna ut på vilken
position ljuspulsen är 1000 W/m2. Därefter läses värdet på strömmen och spänningen vid
denna position av, se figur 21. Därefter höjs motståndet successivt och fler mätningar utförs
tills dess att motståndet är så stort att tomgångsspänning uppnås. Det krävs därmed en ljuspuls
för varje punkt på IU-kurvan, det vill säga en ljuspuls för varje inställt motstånd. Samtliga
mätvärden sammanställs med hjälp av Excel och resultatet åskådliggörs i en IU-kurva likt
figur 22. I en mätserie ställs 30 olika motstånd in, vilka skapar 30 olika punkter på IU-kurvan.
För att öka noggrannheten på resultatet genomförs tre hela mätserier. I MF-solsimulatorn
temperaturkorrigeras endast effekten. Klassning på denna solsimulator är idag okänd [34].
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Figur+21++Ljuspulsens+utseende+i+MF[solsimulatorn.+Mätvärdena+avläses+vid+1000+
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3

Mätmetod

Mätningar har genoförts på fyra olika solcellsmoduler, dessa moduler är av typen
monokristallina och CIS.

3.1 Mätning i SF-solsimulatorn
I den nya solsimulatorn, SF-solsimulatorn, genomfördes följande mätningar:
•
•
•
•
•
•

Icke-uniformitetsmätning
Genommätning av samtliga solcellsmoduler
Omgivningsljusets påverkan på mätresultatet
Mätresultatets variation med avseende på avståndet
mellan ljuskälla och testarea
Reflektioners påverkan på mätresultatet
Effekt av nedsmutsning på detektorcell

För att säkerställa att ljuspulsens icke-uniformitet vid
testarean är under 2 % har en icke- uniformitetsmätning
genomförts. Irradiansen mättes genom att mäta kortslutningsströmmen på en solcell, som därmed fungerar som
en sensor. Det här fungerar eftersom kortslutningsströmmen Figur+23++Sensorn+som+används+vid+
är direkt proportionell mot irradiansen. Sensorn flyttades i
uniformitetsmätning.+
ett rutmönster, från vänster till höger och rad för rad, för att
irradiansen över hela testarean skulle bli känd, se figur 23.
För att utesluta eventuella variationer i resultaten har samtliga mätningar, med undantag för
icke-uniformitetsmätningen, genomförts på solcellsmodul Helios och upprepats tre gånger.
För att kunna jämföra resultaten från SF-solsimulatorn och MF-solsimulatorn utfördes en
genommätning av samtliga solcellsmoduler. I mätningarna har SF-solsimulatorn använts som
referens eftersom denna solsimulator är tillverkad och kvalitetssäkrad av Endeas. SFsolsimulatorn har även den högsta klassningen enligt standarden IEC 60904-9.
För att utreda hur stor påverkan omgivningsljus har på mätresultaten har mätningar
genomförts med takbelysningen tänd respektive släckt.
Då det i framtiden kommer att mätas på solcellsmoduler med varierande tjocklek i SFsolsimulatorn innebär det att avståndet mellan modul och ljuskällor kommer att variera. Hur
denna variation påverkar mätresultaten har undersökts genom att utföra mätningar på en
monokristallin solcellsmodul. Mätningar har genomförts på solcellsmodul Helios med en upphöjning i centimetersintervall mellan noll och sexton centimeter. Avståndet mellan Helios
(utan upphöjning) och ljuskällan kommer användas som referensnivå.
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Misstankar finns om att aluminiumramen som SF-solsimulatorn är uppställd på orsakar
reflektioner som kan ge felaktiga mätvärden. Detta har undersökts genom att utföra mätningar
med samtliga aluminiumdelar inklädda i svart tyg och när solsimulatorn är i sin ordinarie
utformning.
För att utreda hur nedsmutsning av detektorcellen påverkar mätresultaten har mätningar
genomförts med smutsig respektive ren detektorcell. Nedsmutsningen bestod av fällning från
svarta tygstycken som skakades över detektorcellen.

3.2 Mätning i MF-solsimulatorn
I den befintliga solsimulatorn, MF-solsimulatorn, har följande mätningar genomförts:
•
•
•

Icke-uniformitetsmätning
Genommätning av samtliga solcellsmoduler
Genommätning av samtliga solcellsmoduler med den elektroniska enheten från den
nya solsimulatorn.

För att utreda hur ljuspulsen i den befintliga solsimulatorn sprider ljuset över testarean har en
icke-uniformitetsmätning genomförts. Detta gjordes med hjälp av utrustning från den nya
solsimulatorn och på liknande sätt som för den nya.
För att kunna jämföra resultaten från MF-solsimulatorn och SF-solsimulatorn har mätningar
på samtliga solcellsmoduler utförts. Som jämförelse har ytterligare en mätning gjorts i MFsolsimulatorn, men med den elektroniska enheten från SF-solsimulatorn. Den nya kombinationen som uppstår när MF-solsimulatorns ljuskälla och SF-solsimulatorns mätutrustning
används, benämns i resultatet som SF-II-solsimulatorn. Mätningarna i SF-II-solsimulatorn har
genomförts på liknande sätt som i SF-solsimulatorn, med hjälp av en ljuspuls. I mätningarna
har SF-solsimulatorn att använts som referens.

3.3 Behandling av mätresultat
Efter att samtliga mätningar genomförts beräknades ett medelvärde i de fall där tre mätningar
genomförts. Därefter temperaturkorrigerades medelvärdena från MF-solsimulatorn, för
korrigeringsberäkningar se bilaga. Efter temperaturkorrigeringen jämfördes och analyserades
mätvärdena från samtliga solsimulatorer.
Vid beräkning av procentuella avvikelser mellan mätvärdena från de olika solsimulatorerna
användes fler decimaler än vad som redovisas i resultatet. Därmed kan en procentuell avvikelse uppstå trots att det i resultatet ser ut som att det inte är någon skillnad mellan
mätvärdena.
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I de båda solsimulatorerna är det endast strömmar och spänningar som mäts, det betyder att
det program som behandlar datan räknar ut ett värde på effektens maxpunkt med hjälp av de
uppmätta spänningarna och strömmarna.
När mätningar genomfördes i MF-solsimulatorn kunde inte det varierbara motståndet ge ett så
högt motstånd att tomgångsspänning uppstod eller så lågt motstånd att kortslutningsström
uppstod. För att få fram värdet på tomgångsspänningen och kortlutningsströmmen har därför
dessa värden extrapolerats utifrån en linjär funktion.
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4

Resultat och analys

4.1 Icke-uniformitet
I SF-solsimulatorn uppmättes icke-uniformiteten till 1,53 % vilket betyder att solsimulatorn
uppnår kriterierna för klass A. Figur 24 visar hur irradiansen varierar över testarean.

Figur+24++Den+vänstra+figuren+visar+resultatet+från+icke[uniformitetsmätningen+i+SF[
solsimulatorn+och+den+högra+visar+resultatet+från+MF[solsimulatorn.+Båda+figurerna+
visar+hur+icke[uniformiteten+varierar+över+testarean+för+respektive+solsimulator.+Röd+
färg+symboliserar+positionen+för+de+högsta+värdena+och+turkos+de+lägsta+värdena.+
Övriga+färger+symboliserar+nivåer+mellan+de+högsta+och+de+lägsta+värdena.+Färgerna+
visar+endast+hur+skillnaderna+är+fördelade,+alltså+inte+hur+stora+skillnaderna+är.++

I MF-solsimulatorn uppmättes icke-uniformiteten till 3,04 %, vilket innebär att denna solsimulator uppnår kriterierna för klass B. Figur 24 visar hur irradiansen varierar över testarean.
Till skillnad från då icke-uniformitetsmätningen genomfördes på SF-solsimulatorn är samtliga
höga mätvärden koncentrerade till den högra sidan av testarean och då främst till det översta
hörnet. Från detta område minskar sedan mätvärdena successivt. Sensorn har flyttats i samma
mönster för de båda uniformitetsmätningarna men med skillnaden att MF-solsimulatorns
testarea är stående och SF-solsimulatorns testarea är liggande.
När icke-uniformitetsmätningen genomfördes i MF-solsimulatorn varierade den uppmätta
kortslutningsströmmen mellan två olika värden ca 2,8 ampere (A) och 3,5 A, skillnaden
mellan dessa värden är ungefär 25 %. Denna variation skedde oberoende av placeringen av
sensorn på testarean, alltså kunde samma mätpunkt uppvisa både värden runt 2,8 A och
värden runt 3,5 A. Vad denna variation beror på är inte klarlagt. I icke-uniformitetsmätningen
för MF-solsimulatorn har mätningar gjorts så att samtliga värden ligger runt 3,5 A.

4.2 Karaktärisering av samtliga solcellsmoduler
I detta avsnitt redovisas uppmätta värden för de fyra olika solcellsmodulerna samt skillnader
mellan dessa värden då mätningen skedde i MF-solsimulatorn, SF-solsimulatorn och SF-IIsolsimulatorn. Den procentuella skillnaden som redovisas i tabellerna beskriver skillnaden
mellan de värden som uppmättes i MF- och SF-II-solsimulatorn och de värden som uppmättes
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i SF-solsimulatorn. Således används SF-solsimulatorn som referens. I avsnittet används ett
antal förkortningar, dessa förkortningar finns förklarade i tabell 3.
Tabell+3++Förklaring+av+förkortningar+som+används+i+resultattabeller.+

Förkortning+

Förklaring+

PMP+[W]++

Effekt,!maxpunkt![W]!

IMP+[A]+

Ström,!vid!maxeffekt![A]!

UMP+[V]+

Spänning,!vid!maxeffekt![V]!

ISC+[A]+

Ström,!kortslutning![A]!

UOC+[V]+

Spänning,!tomgång![V]!

MF+

MFHsolsimulatorn!

SF+

SFHsolsimulatorn,!Endeas!

SF[II+

Solsimulatorn!bestående!av!den!gamla!
ljuskällan!och!Endeas!mätutrustning!

4.2.1 Helios
Mätresultatet för Helios, vilken är en solcellsmodul av typen monokristallint kisel, redovisas i
tabell 4.
Tabell+4++Resultat+från+karaktärisering+av+solcellsmodul+Helios.+

Solsimulator+

MF+

SF+

PMP+[W]++

64,4!

46,6!

IMP+[A]+

3,41!

UMP+[V]+

SF[II+

Procentuell+avvikelse+
mellan+SF+och+MF+

Procentuell+avvikelse+
mellan+SF+och+SF[II+

46,3!

38,3!%!

H0,6!%!

2,57!

2,70!

32,7!%!

5,1!%!

19,4!

18,1!

17,2!

6,8!%!

H5,2!%!

ISC+[A]+

3,80!

2,93!

2,96!

29,7!%!

1,0!%!

UOC+[V]+

22,6!

23,2!

23,0!

H2,7!%!

H1,0!%!

Det uppmätta värdet på kortslutningsströmmen i MF-solsimulatorn uppvisar en stor avvikelse
jämfört med SF-solsimulatorn. De höga värdena på spänningen och strömmens vid maxeffekt
ger upphov till att värdet på effektens maxpunkt är betydligt högre jämfört med de värden
som uppmättes i SF-solsimulatorn.
Resultatet visar att de uppmätta värdena på effektens maxpunkt, kortslutningsströmmen och
tomgångsspänningen i SF-solsimulatorn och SF-II-solsimulatorn stämmer väl överens med
varandra. Däremot skiljer sig värdena på spänningen och strömmens vid maxeffekt åt mellan
dessa två mättekniker. Eftersom strömmen vid maxeffekt är ungefär lika mycket högre som
spänningen vid maxeffekt är lägre medför det att skillnaden för effektens maxpunkt är liten.
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4.2.2 ARCO, monokristallin
Mätresultatet för ARCO, vilken är en solcellsmodul av typen monokristallint kisel, redovisas i
tabell 5.
Tabell+5++Resultat+från+karaktärisering+av+solcellsmodul+ARCO.+

Solsimulator+

MF+

SF+

SF[II+

Procentuell+avvikelse+
mellan+SF+och+MF+

Procentuell+avvikelse+
mellan+SF+och+SF[II+

PMP+[W]++

37,8!

33,7!

33,9!

12,4!%!

0,5!%!

IMP+[A]+

2,48!

2,18!

2,14!

13,8!%!

H1,8!%!

UMP+[V]+

15,3!

15,4!

15,8!

H0,7!%!

2,6!%!

ISC+[A]+

3,00!

2,42!

2,33!

24,0!%!

H3,7!%!

UOC+[V]+

18,3!

19,5!

20,6!

H6,1!%!

5,9!%!

I MF-solsimulatorn är värdena för kortslutningsströmmen och strömmen vid maxeffekt högre
i jämförelse med SF-solsimulatorn, dock avviker kortslutningsströmmen betydligt mer än
strömmen vid maxeffekt. Värdena på tomgångsspänningen och spänningen vid maxeffekt är
lägre och även här är skillnaden i avvikelsen stor, dock ligger båda spänningarna betydligt
närmre SF-solsimulatorns mätvärden jämfört med strömmarna. Det uppmätta värdet på
strömmens vid maxeffekt gör att även värdet på effektens maxpunkt avviker ungefär lika
mycket som strömmen vid maxeffekt.
Mätvärdena för SF-II-solsimulatorn visar att både tomgångsspänningen och spänningen vid
maxeffekt är högre, medan kortslutningsströmmen och strömmen vid maxeffekt båda är lägre
i jämförelse med SF-solsimulatorn. Eftersom strömmen vid maxeffekt är ungefär lika mycket
högre som spänningen vid maxeffekt är lägre medför det att skillnaden för effektens
maxpunkt är liten.

4.2.3 Shell, CIS
Mätresultatet för Shell, vilken är en solcellsmodul av typen CIS, redovisas i tabell 6.
Tabell+6++Resultat+från+karaktärisering+av+solcellsmodul+Shell.+

Solsimulator+

MF+

SF+

PMP+[W]++

37,4!

37,5!

IMP+[A]+

1,67!

UMP+[V]+

SF[II+

Procentuell+avvikelse+
mellan+SF+och+MF+

Procentuell+avvikelse+
mellan+SF+och+SF[II+

46,6!

H0,3!%!

24,3!%!

1,51!

1,74!

10,6!%!

15,2!%!

22,6!

24,9!

26,7!

H9,2!%!

7,2!%!

ISC+[A]+

2,75!

2,31!

2,90!

19,0!%!

25,5!%!

UOC+[V]+

38,0!

42,8!

53,4!

H11,3!%!

24,6!%!

I jämförelse med SF-solsimulatorn är de uppmätta värdena för kortslutningsströmmen och
strömmens vid maxeffekt högre i MF-simulatorn. Tomgångsspänningen och spänningen vid
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maxeffekt är båda lägre. Eftersom strömmen vid maxeffekt är ungefär lika mycket högre som
spänningen vid maxeffekt är lägre medför det att skillnaden för effektens maxpunkt är liten.
Resultatet visar att samtliga värden uppmätta med SF-II-solsimulatorn är högre än de värden
som är uppmätta med SF-solsimulatorn. Tomgångsspänningen avviker betydligt mer än
spänningen vid maxeffekt, så även kortslutningsströmmen i jämförelse med strömmen vid
maxeffekt. Avvikelsen för effektens maxpunkt beror på att både spänningen och strömmen
vid maxeffekt är högre jämfört med SF-solsimulatorn.

4.2.4 Würth, CIS
Mätresultatet för Würth, vilken är en solcellsmodul av typen CIS, redovisas i tabell 7.
Tabell+7++Resultat+från+karaktärisering+av+solcellsmodul+Würth.+

Solsimulator+

MF+

SF+

PMP+[W]++

52,3!

48,5!

IMP+[A]+

2,43!

UMP+[V]+

SF[II+

Procentuell+avvikelse+
mellan+SF+och+MF+

Procentuell+avvikelse+
mellan+SF+och+SF[II+

74,1!

7,7!%!

52,8!%!

2,02!

2,63!

20,3!%!

30,2!%!

21,6!

24,1!

28,2!

H10,5!%!

17,0!%!

ISC+[A]+

3,20!

2,50!

3,31!

28,0!%!

32,4!%!

UOC+[V]+

35,4!

37,0!

51,2!

H4,3!%!

38,4!%!

I jämförelse med SF-solsimulatorn är de uppmätta värdena för kortslutningsströmmen och
strömmen vid maxeffekt högre i MF-simulatorn, dock avviker kortslutningsströmmen mer än
strömmen vid maxeffekt. Tomgångsspänningen och spänningen vid maxeffekt är båda lägre
och spänningen vid maxeffekt avviker betydligt mer än tomgångsspänningen. Eftersom
strömmen vid maxeffekt är ungefär lika mycket högre som spänningen vid maxeffekt är lägre
medför det att skillnaden för effektens maxpunkt är liten.
Resultatet visar att samtliga värden uppmätta i SF-II-solsimulatorn är högre än de värden som
är uppmätta med SF-solsimulatorn. Tomgångsspänningen avviker betydligt mer än
spänningen vid maxeffekt, medan kortslutningsströmmen och strömmen vid maxeffekt
avviker ungefär lika mycket. Den stora avvikelsen för effektens maxpunkt beror på att både
spänningen och strömmen vid maxeffekt är högre än i SF-solsimulatorn.

4.2.5 Procentuell avvikelse från SF-solsimulatorn
Resultatet i tabell 8 visar att alla kortslutningsströmmar och värden vid maxeffekt för
strömmen är högre i MF-solsimulatorn jämfört med SF-solsimulatorn, samtidigt som alla
tomgångsspänningar är lägre. Avvikelserna för kortslutningsströmmen varierar mellan 19 %
och 29,7 %. Avvikelsen för tomgångsspänningen varierar mellan -6,1 % och -2,7 %.
Avvikelserna hos Helios och ARCO, som båda är tillverkade av kristallint kisel, skiljer sig åt.
Mätvärdena för Shell och Würth, som båda är CIS-moduler, avviker åt samma håll, förutom
för effektens maxpunkt.
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Tabell+8++Skillnad+mellan+SF[+och+MF[solsimulatorns+mätvärden,+SF[solsimulatorn+är+referens.+

Modul+

Helios+

ARCO+

Shell+

Würth+

PMP+[W]++

38,3!%!

12,4!%!

H0,3!%!

7,7!%!

IMP+[A]+

32,7!%!

13,8!%!

10,6!%!

20,3!%!

UMP+[V]+

6,8!%!

H0,7!%!

H9,2!%!

H10,5!%!

ISC+[A]+

29,7!%!

24,0!%!

19,0!%!

28,0!%!

UOC+[V]+

H2,7!%!

H6,1!%!

H11,3!%!

H4,3!%!

Resultatet i tabell 9 visar att samtliga värden för CIS-modulerna Shell och Würth är höga i
jämförelse med SF-solsimulatorn. Avvikelserna för de monokristallina modulerna är närmre
SF-solsimulatorn än för CIS-modulerna, men de varierar åt olika håll.
Tabell+9++Skillnad+mellan+SF[+och+SF[II[solsimulatorns+mätvärden,+SF[solsimulatorn+är+referens.+

Modul+

Helios+

ARCO+

Shell+

Würth+

PMP+[W]++

H0,6!%!

0,5!%!

24,3!%!

52,8!%!

IMP+[A]+

5,1!%!

H1,9!%!

15,2!%!

30,2!%!

UMP+[V]+

H5,2!%!

2,5!%!

7,2!%!

17,0!%!

ISC+[A]+

1,0!%!

H3,9!%!

25,5!%!

32,4!%!

UOC+[V]+

H1,0!%!

5,6!%!

24,6!%!

38,4!%!

4.3 Avståndets påverkan på mätresultaten
Resultat från mätning vid varierat avstånd mellan Helios och ljuskällan visas i tabell 10.
Effekten av upphöjningen varierar mellan 0,1 % och 0,5 % per centimeter. I medeltal ökar
irradiansen med 0,4 % för varje centimeter som avståndet mellan ljuskällan och Helios
minskar.
Tabell+10++Resultat+vid+variation+av+avståndet+mellan+solcellsmodul+Helios+och+ljuskällan.+

Upphöjning+
[cm]+

0+

1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

Ökning+Isc+
[%]+

0,0!%!

0,5!%!

0,9!%!

1,3!%!

1,7!%!

2,0!%!

2,4!%!

2,7!%!

Ökning+
[%/cm]+

0,0!%!

0,5!%!

0,4!%!

0,4!%!

0,3!%!

0,3!%!

0,4!%!

0,4!%!

9+

10+

11+

12+

13+

14+

15+

16+

3,2!%!

3,6!%!

4,0!%!

4,1!%!

4,4!%!

4,8!%!

5,2!%!

5,3!%!

5,8!%!

0,4!%!

0,4!%!

0,4!%!

0,1!%!

0,4!%!

0,3!%!

0,3!%!

0,1!%!

0,4!%!

8+
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Resultatet i figur 24 visar att irradiansen förändras linjärt med avståndet mellan Helios och
ljuskällorna.
107%!

Variaion!i!irradians![%]!

106%!
105%!
104%!
SP!

103%!

Endeas!

y+=+[0,5284x+++1,5306+

102%!

Linjär!(SP)!
Linjär!(Endeas)!

101%!

y!=!H0,5845x!+!1,5845!

100%!
99%!
88%!

90%!

92%!

94%!

96%!

98%!

100%! 102%!

Variaion!i!avstånd!mellan!testnivå!och!ljuskälla![%]!
Figur+25++Lineariteten+hos+irradiansen+då+avståndet+mellan+solcellsmodul+Helios+och+ljuskällan+varierar.+

4.4 Omgivningsljusets påverkan på mätresultatet
Resultatet i tabell 11 visar att omgivningsljuset främst har en påverkan på strömmarna. Med
omgivningsljuset tänt är värdet för kortslutningsströmmen 1,4 % högre än om samma mätning
genomförs med omgivningsljuset släckt. Värdet på strömmen vid maxeffekt är 1,1 % högre
då omgivningsljuset är tänt samtidigt som värdet på spänningen vid maxeffekt är något lägre.
Avvikelserna hos strömmen och spänningens vid maxeffekt gör att värdet på den maximala
effekten är 0,8 % högre då omgivningsljuset är tänt. Som tabell 11 visar sker ingen förändring
av tomgångsspänningen.
Tabell+11++Resultat+från+mätningar+med+omgivningsljuset+släckt+respektive+tänt.+

+

PMP+[W]++

IMP+[A]+

UMP+[V]+

ISC+[A]+

UOC+[V]+

Tänt+

46,95!

2,60!

18,07!

2,97!

23,19!

Släckt+

46,58!

2,57!

18,13!

2,93!

23,19!

Skillnad,+släckt+är+referens+[%]+

0,8!%!

1,1!%!

H0,3!%!

1,4!%!

0,0!%!

4.5 Effekt av nedsmutsning på detektorcellen
Resultatet i tabell 12 visar att en nedsmutsad detektorcell främst har en påverkan på
strömmarna. Då detektorcellen är nedsmutsad är värdet på kortslutningsströmmen 2,7 %
högre än om samma mätning genomförs med en ren detektorcell. En nedsmutsat detektorcell
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gör samtidigt att värdet för strömmen vid maxeffekt är 3,1 % högre och att värdet för
spänningen vid maxeffekt är något lägre. Förändringen av strömmen och spänningen vid
maxeffekt gör att värdet på den maximala effekten är 2,5 % högre om detektorcellen är
nedsmutsad. Som tabell 12 visar sker ingen förändring av tomgångsspänningen.
Tabell+12++Resultat+från+mätningar+med+ren+respektive+smutsig+detektorcell.+

+

PMP+[W]++

IMP+[A]+

UMP+[V]+

ISC+[A]+

UOC+[V]+

Ren+detektorcell+

46,9!

2,6!

18,1!

3,0!

23,2!

Smutsig+
detektorcell+

48,1!

2,7!

18,0!

3,1!

23,2!

Skillnad,+ren+detektorcell++
är+referens+[%]+

2,5!%!

3,1!%!

H0,5!%!

2,7!%!

0,0!%!

4.6 Reflektioners påverkan på mätresultatet
Resultatet i tabell 13 visar att reflektioner kan ha en påverkan på samtliga mätvärden. Då
mätningar genomförs utan att några aluminiumdelar på solsimulatorn är täckta med svart tyg
mäts ett värde på kortslutningsströmmen som är 0,5 % högre än om samma mätning genomförs med samtliga aluminiumdelar täckta med svart tyg. Då SF-solsimulatorn är inklädd med
svart tyg är även värdet för strömmen vid maxeffekt 0,2 % högre samtidigt som värdet på
spänningen vid maxeffekt är 0,4 % högre. Förändringen av strömmen och spänningen vid
maxeffekt gör att värdet på den maximala effekten ökar med 0,6 % då mätningar genomförs
utan att några aluminiumdelar på SF-solsimulatorn är täckta med svart tyg.
Som tabell 13 visar mäts en förändring av tomgångsspänningen. I de båda tidigare
mätningarna har värdet på tomgångsspänningen varit konstant mellan mätningarna, det är
endast i denna mätning som tomgångsspänningen förändras.
Tabell+13++Resultat+från+mätningar+med+respektive+utan+tyg,+det+vill+säga+utan+respektive+med+reflektioner.+

+

PMP+[W]++

IMP+[A]+

UMP+[V]+

ISC+[A]+

UOC+[V]+

Utan+tyg+

46,9!

2,59!

18,1!

3,00!

23,2!

Med+tyg+

46,7!

2,59!

18,0!

2,99!

23,1!

Skillnad,+med+tyg+är+referens+[%]+

0,6!%!

0,2!%!

0,4!%!

0,5!%!

0,2!%!
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5

Diskussion

5.1 Icke-uniformitet
Icke-uniformiteten hos SF-solsimulatorn uppfyller klass A enligt de gjorda mätningarna.
Detta stämmer överens med de resultat som Endeas uppmätt vid icke-uniformitetsmätningen
som genomfördes innan SF-solsimulatorn levererades. Icke-uniformiteten uppmättes då till
1,23 %. Varför mätningarna skiljer sig åt beror troligtvis på att en av ljuskällorna monterades
ned och upp igen mellan de två icke-uniformitetsmätningarna. Detta kan medföra att ickeuniformiteten ändras eftersom vinkeln mellan ljuskällan och testarean ändras.
Under icke-uniformitetsmätningen på MF-solsimulatorn varierade mätvärdena mellan två
olika nivåer. Det resultat som finns är uppmätt vid den högre nivån av de två. Då orsaken till
variationen inte är klarlagd finns en osäkerhet i hur pålitligt resultatet på 3,04 % är. Vår
bedömning är, trots variationen, att resultatet på uniformiteten är tillförlitligt. Detta då bilden
på spridningen av uniformiteten liknar spridningen från en ljuskälla. För att säkerställa ickeuniformiteten ytterligare kan ännu en icke-uniformitetsmätning vid det lägre värdet utföras.
De två olika nivåerna som uppmätts under icke-uniformitetsmätningen på MF-solsimulatorn
tror vi beror på ljuskällan eftersom vi för samma punkt på testarean kunde mäta upp två olika
värden. Det finns emellertid parametrar som talar för att mätningen borde fungera korrekt
oavsett om det är fel på ljuskällan eftersom detektorerna som finns i MF-solsimulatorn skall
visa resultaten då irradiansen är 1000 W/m2. Variationen mellan de två nivåerna kan också
bero på att avläsningarna i mätinstrumenten i verkligheten sker vid olika irradians, det vill
säga att STI inte är tillräckligt god för att mätningen skall bli korrekt.
Den ojämna fördelningen av ljuset hos MF-solsimulatorn tror vi beror på att den ensamma
ljuskällan i MF-solsimulatorn är riktad snett. Detta skulle kunna undersökas vidare genom att
vrida ljuskällan och utföra ytterligare en icke-uniformitetsmätning.

5.2 Mätning av samtliga solcellsmoduler
5.2.1 MF-solsimulatorn
Resultatet visar generellt att MF-solsimulatorn alltid mäter en högre kortslutningsström och
värde för strömmen vid maxeffekt. Eftersom det är ett generellt resultat oavsett teknik hos
sol-cellsmodulen bedömer vi att avvikelserna beror på någon parameter i mätningen. I likhet
med osäkerheterna för icke-uniformitetsmätningarna misstänker vi att ljuskällan och mätinstrumenten kan bidra till mätfelen. Avvikelserna kan också bero på en för stor variation i
STI samt osäkerhet i samband med att extrapoleringen genomfördes.
Resultatet visar generellt på att MF-solsimulatorn alltid mäter en lägre tomgångsspänning.
Eftersom det är ett generellt resultat oavsett teknik hos solcellsmodulen bedömer vi även här
att avvikelserna beror på någon parameter i mätinstrumenten. Det mest troliga är att detta
beror på förluster som uppstår i kontakter och kablar, dels eftersom mätningarna genomförs
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utan förspänning och dels eftersom kablar genererar spänningsfall. Avvikelserna kan också
bero på en för stor variation i STI samt osäkerhet i samband med att extrapoleringen
genomfördes.

5.2.2 SF-II-solsimulatorn
Då vi genomförde mätningar med SF-II-solsimulatorn behövdes vissa inställningar ändras för
att få mätningarna att fungera. De ändrade inställningarna medförde att mätsvepet gjordes
kortare. För moduler tillverkade av kristallint kisel och CIS finns en gräns för hur snabbt ett
mätsvep kan genomföras utan att kapacitiva effekter uppstår, gränsen ligger på 2 ms. I denna
mätning var mätsvepet 0,6 ms. Avvikelserna i resultatet skulle därför kunna bero på att
kapacitiva effekter har uppstått.
Vi vet att MF-solsimulatorns irradians och därmed SF-II-solsimulatorns irradians varierar
mycket under ljuspulsen. En stor variation på irradiansen under mätning medför svårigheter
för Endeas programvara att genomföra irradianskorrigeringar på mätvärdena. Om korrigeringen inte fungerar resulterar det i att mätvärdena är för en annan irradians än 1000 W/m2.
Vår bedömning är avvikelserna hos mätvärdena också beror på detta.

5.3 Avståndets påverkan på mätresultaten
Funktionen i figur 25 som beskriver lineariteten i mätresultatet stämmer väl överens med
Endeas resultat. De skillnader som finns kan dels bero på bristfällig precision i upphöjningen
av solcellsmodul Helios och dels att det inte är klarlagt om referensnivån vid denna mätning
är samma som vid Endeas mätning.

5.4 Omgivningsljusets påverkan på mätresultatet
Skillnaden mellan mätvärdena med och utan omgivningsljus tyder på att irradiansen är högre
än 1000 W/m2 då omgivningsljuset är tänt, eftersom irradiansen är direkt proportionell mot
kortslutningsströmmen och en högre irradians medför en högre kortslutningsström. Som
tabell 11 visar uppmättes ingen förändring av tomgångsspänningen. Detta tyder också på att
det är irradiansen som ändras eftersom en högre irradians endast har en marginell påverkan på
tomgångsspänningen. Viss variation kan bero på mätnoggrannhet eftersom ström och
spänning mäts med 0,2 % noggrannhet. Om denna mätnoggrannhet utesluts kvarstår dock
fortfarande en ökning hos strömmen.

5.5 Effekt av nedsmutsning på detektorcellen
Resultatet visar att en nedsmutsad detektorcell medför att det uppmätta värdet på strömmarna
blir högre än med en ren detektorcell. Detta tyder på att mätningen sker vid en högre
irradians. Vår bedömning är att skillnaden beror på att nedsmutsningen på detektorcellen
fungerar som ett filter, vilken gör att en viss andel av irradiansen skärmas av. Detta i sin tur
gör att mätningen initieras vid en högre irradians än 1000 W/ m2 och mätvärdena för solcellsmodulen blir högre. Således påverkar graden av nedsmutsning hur stor skillnaden blir. Med
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en ökad grad av nedsmutsning borde skillnaden gentemot en ren detektorcell öka. Detta skulle
kunna undersökas för ytterligare utvärdering.
Som tabell 12 visar uppmättes ingen förändring av tomgångsspänningen. Detta tyder också på
att mätningen kan ha initieras vid en högre irradians än 1000 W/ m2.
Även i detta fall kan viss variation bero på mätnoggrannhet eftersom ström och spänning mäts
med 0,2 % noggrannhet. Om denna mätnoggrannhet utesluts kvarstår dock fortfarande en
ökning hos strömmen, vilket tyder på att irradiansen vid mätningen är högre än då en ren
detektorcell används.

5.6 Reflektioners påverkan på mätresultatet
Resultatet från mätningarna visar att samtliga mätvärden är högre då mätningen genomförs
utan tyg. Denna skillnad kan bero på att irradiansen från reflektionerna adderas med irradiansen ifrån solsimulatorn och därmed att mätningen sker vid en något högre irradians än
1000 W/m2. Som tabell 13 visar finns i denna mätning även en förändring av tomgångsspänningen och en motsatt förändring hos spänningen vid maxeffekt. Detta skiljer sig från
resultaten i tabell 11 och 12. Det gör att teorin om att det endast är en högre irradians som
medför skillnaden mellan mätvärdena försvagas. Mätvärdena avviker dock inte lika mycket
som för resultatet i tabell 11 och 12, varför skillnaderna möjligtvis inte skall beaktas alls.
Exempelvis är värdena för tomgångsspänningen och strömmen vid maxeffekt inom mätnoggrannheten om 0,2 %. Detta gör att vi inte kan dra någon slutsats om att reflektioner
påverkar mätresultaten genom en högre irradiansnivå.

5.7 Sammanlagd påverkan på mätresultaten
Om dessa tre omständigheter läggs samman, reflektioner från aluminiumramen, omgivningsljus och nedsmutsad detektorcell resulterar det i att värdet på effektens maxpunkt blir 3,9 %
högre, kortslutningsströmmen blir 4,7 % högre och tomgångsspänningen blir 0,2 % högre.
Dessa värden är uträknade och ej uppmätta värden, utan hänsyn tagen till mätnoggrannhet.
Om mätnoggrannheten skulle beaktas kvarstår dock en skillnad hos effektens maxpunkt och
kortslutningsströmmen. Därför är vår bedömning att reflektioner från aluminiumramen, omgivningsljus samt nedsmutsning bör beaktas i samband med mätning beroende på hur höga
krav på noggrannhet som ställs på mätningen.
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Slutsats

Slutsatsen av icke-unifomitetsmätningarna är att SF-solsimulatorn uppfyller den angivna
klassningen A och att MF-solsimulatorn uppfyller klass B. Genommätningen av solcellsmodulerna i MF-solsimulatorn tyder på att den mäter vid en högre irradiansnivå än 1000
W/m2. Detta yttrar sig i att kortslutningsströmmen och värdet på strömmen vid maxeffekt blir
högre och värdet på spänningen vid maxeffekt blir något lägre. Varför mätvärdena genomförs
vid en högre irradiansnivå beror troligen på för hög variation av irradiansen under mätningen
(STI) samt faktorer hos ljuskällan och mätinstrumenten. Variationen hos tomgångsspänningen
beror troligen på avsaknaden av förspänning vid mätningen. Viss osäkerhet kan hänföras till
extra-poleringen och de observationer som gjordes i samband med ickeuniformitetsmätningen. Vidare dras slutsatsen att kapacitiva effekter kan ha uppstått i
samband med mätningar med SF-II-solsimulatorn. Kapacitiva effekter tillsammans med
svårigheter vid irradianskorrektion är de faktorer som troligen medfört avvikelserna i
mätvärdena. Sammanfattningsvis bedömer vi att mätvärdena från MF-solsimulatorn inte är
pålitliga, utan variationerna i mätvärdena bör utredas vidare.
Till sist dras slutsatsen att det finns omgivande faktorer som påverkar mätresultatet från SFsolsimulatorn. Av de undersökta faktorerna är det nedsmutsning av detektorcellen som uppvisar den största påverkan och därefter omgivningsljuset. Mätningen som syftade till att
undersöka reflektioners påverkan visar att alla mätvärden är högre då reflektionerna finns,
dock ligger majoriteten av mätvärdena inom mätnoggrannheten och det gör att resultatet
möjligtvis inte skall beaktas. Sammantaget anser vi att de omgivande faktorerna vi har
undersökt bör beaktas beroende på hur noggrann mätning som skall genomförs i SFsolsimulatorn.
Karaktäriseringen i den nya pulsande solsimulatorn, SF-solsimulatorn, går betydligt snabbare
och mätvärdena är i dagsläget mer pålitliga än från den befintliga pulsande solsimulatorn,
MF-solsimulatorn. SF-solsimulatorn har den hösta klassningen enligt IEC 60904-9. Det gör
det möjligt för SP att ta ett steg mot att utöka sin verksamhet till att i framtiden certifiera
solcellsmoduler.
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Bilaga Temperaturkorrigering av mätvärden
Paramet
er!
!
Pmp![W]!
Imp![A]!
Ump![V]!
Isc![A]!
Uoc![V]!
!
Pmp![W]!
Imp![A]!
Ump![V]!
Isc![A]!
Uoc![V]!
!
Pmp![W]!
Imp![A]!
Ump![V]!
Isc![A]!
Uoc![V]!
!
Pmp![W]!
Imp![A]!
Ump![V]!
Isc![A]!
Uoc![V]!

Solcells- Korrektions-! enhet!
modul!
koefficient!
ARCO!
! !
38,49!
'0,53! %/°C!
2,47!
1,98*! mA/°C!
15,6!
'90*! mV/°C!
2,99!
1,98*! mA/°C!
18,6!
'90*! mV/°C!
Helios!
! !
65,26!
3,41!
19,15!
3,80!
22,34!
Shell!
37,81!
1,67!
22,88!
2,75!
38,38!
Würth!
52,70!
2,43!
21,71!
3,20!
35,64!

'0,53**!
1,98!
'90!
1,98!
'90!
!
'0,45!
0,013!
'0,43!
0,013!
'0,43!
!
'0,36!
0,05!
'0,29!
0,05!
'0,29!

%/°C!
mA/°C!
mV/°C!
mA/°C!
mV/°C!
!
%/°C!
%/°C!
%/°C!
%/°C!
%/°C!
!
%/°C!
%/°C!
%/°C!
%/°C!
%/°C!

Temperaturkorrigerat! Medeltemperatur!!
värde!
vid!mätning![°C]!
!
!
37,8!
21,81!
2,48!
21,81!
15,3!
21,81!
3,00!
21,81!
18,3!
21,81!
!
!
64,4!
3,41!
19,4!
3,80!
22,6!
!
37,4!
1,67!
22,6!
2,75!
38,0!
!
52,2!
2,43!
21,6!
3,20!
35,4!

*Samma!korrektionskoefficient!som!Helios!eftersom!uppgifter!saknades!
**Samma!korrektionskoefficient!som!ARCO!eftersom!uppgifter!saknades!

22,64!
22,64!
22,64!
22,64!
22,64!
!
22,57!
22,57!
22,57!
22,57!
22,57!
!
22,61!
22,61!
22,61!
22,61!
22,61!
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