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Sammandrag
Solceller har under de senaste decennierna blivit drastiskt billigare tack vare framsteg i solcellsteknologin. Prisutvecklingen håller dock på att retardera och medför att även andra metoder för att öka kostnadseffektiviteten för solenergi har börjat väcka intresse. En av de växande teknologierna är solföljare, vilka möjliggör en större effektutvinning av solceller genom
att rikta dem i optimal vinkel i förhållande till infallande solljus. Aktiva solföljare drivs med
datorer och elmotorer, medan passiva modeller är självorienterande och har en intern energiförsörjning.
I dagens läge är aktiva solföljare överlägsna på marknaden och utklassar passiva modeller på
nästan alla fronter. Denna belägenhet kan sägas bero på att priset på elektriska komponenter
har lockat till aktiva lösningar som både är noggranna och billiga. Det kan dock föreställas att
en passiv lösning kunde framställas till ännu lägre kostnader, förutsatt en stordelsfördrift genom massproduktion. Härmed antas passiva solföljare besitta en marknadspotential för privathusanvändning där inköpskostnaderna för själva solföljarenheten står för en betydande
del av kostnaderna. Därtill har passiva lösningar goda förutsättningar för att minska på miljöbelastning i produktionsskedet då ingen elektronik används. Det är inte många solföljare
som är designade för användning till privathustak och det finns således plats för nya innovationer att träda fram inom denna produktkategori. I detta arbete undersöks huruvida det
är möjligt att konstruera en ekonomiskt konkurrenskraftig passiv solföljare som kunde användas på privathus i nordiska klimatförhållanden. Projektet har som mål att komma fram
med en prototyp som visar prov på att en tillräcklig noggrannhet kan uppnås med en passiv
solföljare.
I arbetet genomgås en konceptgenerering som strävar till att lyfta fram en bred rad av olika
möjligheter till att konstruera en solföljare. Den primära fokusen ligger dock i att använda
någon form av termiska aktuatorer, då dessa har i tidigare forskningsprojekt visat sig vara
funktionsdugliga för passiva solföljningsapplikationer. Konceptet som slutgiltigt realiserats
är valt med hjälp av olika designmetoder som framhäver en objektiv beslutsbefattning. Den
principiella idén i det utvalda konceptet bygger på att använda termiska aktuatorer till att
rikta en solcellsmodul mot direkt infallande solljus. I den skriftliga delen av arbetet undersöks
vilka aspekter som bör tas i beaktandet då solföljare används på privathustak. Därtill är det
analyserat hur temperaturvariationen mellan olika årstider inverkar på konceptets funktionsförmåga.
Prototypen är testad i verkliga användningsförhållanden och resultaten ger prov på att den
principiella lösningen fungerar. Den utvecklade lösningens tillbringade mervärde utreddes
genom att utföra försök där strömgenereringen från en solcell på solföljaren jämfördes mot
en stationär solcell under en dags tid. Prototypen påvisade eftersträvat rörelsemönster där
solföljaren intar tre stabila positioner under dagen och genererade en effektökning på 18% i
tidsintervallet 7-19. Konceptidén visar därmed potential för att kunna implementeras i ett
helskaligt solcellssystem för privathus.
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Abstract
During the recent past decades, the price of solar cells have come down drastically. However,
as it requires increasingly higher effort to press down the costs further, the price curve is
bending to a deceleration. This fact has provoked an interest to seek for new ways to improve
the economic gain from solar cells and hereby the industry is looking for methods that could
make solar energy harvesting more efficient. One of the most prominent technologies are solar trackers, which directs the solar cells in an optimal position in relation to sunlight and
hereby maximises the solar insolation that can be converted into electricity in the solar cells.
Today, the active solar trackers - the ones that runs with motors and computers - dominate
the market and are superior to the passive ones in almost all aspects. This situation is a result
of electronics being available at a cheap price and hereby enabling active trackers to be both
accurate and inexpensive. There is though reason to believe that passive trackers – the ones
with self-oriented functioning and internal power supply - could be manufactured at an even
lower cost if economies of scale can be attained through mass production. This could mean a
potential market niche for solar trackers designed for private houses as this market segment
have a high price elasticity regarding initial investments. Beyond financial benefit, passive
solutions also gives a possibility to contribute to an environmental friendly life cycle of the
product as an alternative to active trackers which contains electronics that require a huge
amount of energy in the production phase. According to the market research conducted in
this project, only a couple commercial passive tracker producers could be recognised to exist
on today’s market. Furthermore, it is noticeable that very few solar trackers – considering
both active and passive ones – are designed for private house roof purpose. Therefore, more
innovations are needed to take this technology into a new era.
The main purpose of this thesis is to proof that it is possible to produce a cost effective passive
solar tracker for private house roofs located in regions with climate conditions comparable to
the Nordic climate. This is done through a prototype that is tested in outdoor surrounding to
give verification of the functioning principle in a real working environment. Data output of a
solar cell module attached to the solar tracker was compared to a fixed one. The results shows
an energy gain of 18% in the time 7am-7pm. Moreover, a desired movement pattern with three
stable positions of the tracker was attained. Hereby, the solution exhibits promising results
for further development. In the theoretical part of the work, ideas around how to implement
the innovation into a full size system is presented. The challenges that private house roof
mounting might imply is discussed and reflected upon.
In the process of developing the prototype, several concepts with different solution proposals
have been created to exhibit as many as possible of the solution paths among which to choose.
From this broad range of concepts, one was selected to be carried out as a real device by using
design methods that helps in an objective evaluation of the ideas. Although the goal is to
achieve a diverse solution catalogue, the primary focus is on solutions that includes the use of
thermal actuators, as these have proven a promising way to utilize solar rays as energy source
in passive solar tracker applications.
Keywords passive solar tracker, self-organization, thermal actuators, PV systems for private houses
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Tiivistelmä
Aurinkokennoteknologian halpeneminen on viime vuosikymmenten aikana ollut roimaa. Kulujen leikkaaminen käy kuitenkin yhä haastavammaksi, joka myös näkyy hintaromahduksen
hiljentymisessä. Tämä on kannustanut uusien keinojen löytämiseen aurinkoenergiajärjestelmien tehostamiseksi. Auringonseurantalaitteet suuntaavat aurinkopaneelit optimaalisen kulmaan ja mahdollistavat näin aurinkopaneeleiden tehontuottokapasiteetin paremman hyödyntämisen. Auringonseurantalaitteet ovat todistaneet taloudellisen kannattavuutensa
isoissa aurinkokennofarmeissa ja seuraava askel on tuoda tämä tekniikka omakotitalojen katoille, jonne yksityishenkilöt yhä useammin asentavat aurinkopaneeleita.
Tässä työssä aurinkoseurantalaite määritellään aktiiviseksi, jos se on tietokoneohjattu tai sillä
on ulkoinen energialähde. Ollakseen passiivinen, ratkaisun on täytettävä kaksi kriteeriä: toiminnassaan itseohjautuva ja energialähteen suhteen omavarainen. Elektroniikan alhainen
hinta nykypäivänä on mahdollistanut aktiivisten auringonseurantalaitteiden valmistamisen
kohtuulliseen hintaan ja tämä yhdistettynä hyviin teknisiin ominaisuuksiin on taannut aktiivisille auringonseuraajille vahvan johtoaseman markkinoilla. On kuitenkin todennäköistä,
että passiivinen järjestelmä voitaisiin tuottaa kilpailijoitansa halvemmalla, jos laitteet voidaan tuottaa suurissa määrissä edullisista komponenteista.
Tämän työn päämääränä on todistaa mahdolliseksi kustannustehokkaan passiivisen teknologian käyttäminen aurinkoseurantateknologiassa. Tuotteen kohderyhmä on pohjoismaissa
asuvat omakotitalo-omistajat, joiden kysynnän hintajousto luultavasti on suuri verrattuna
aurinkopaneelifarmeihin, joissa itse auringonseurantajärjestelmän hankintamenot jäävät
pieniksi muiden kulujen ohella. Myyntiargumentit onkin rakennettava hyvän hintalaatusuhteen ja ympäristöystävällisyyden ympärille.
Työssä analysoidaan markkinavaatimuksia, joiden pohjalta luodaan ryhmä konsepti-ideoita,
joista valitaan yksi konsepti joka toteutetaan prototyypiksi. Aikaisempaan tutkimukseen tukeutuen, ratkaisua haetaan erityisesti termisistä aktuaattoreista. Prototyypin testaus suoritettiin ulkoilmaolosuhteissa niin, että paikallaan olevan ja liikkuvan aurinkokennon sähköntuottoa verrattiin yhden kokonaisen päivän ajan.
Testitulokset osoittavat prototyypin lisäävän energiatuottoa 18 %:lla aikavälillä klo 7-19. Ennen kaikkea toivottu liikerata, jossa laite asettuu kolmeen stabiilin asentoon päivän aikana,
saavutettiin onnistuneesti. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että kyseinen konsepti toimii ja
ideaa voidaan käyttää jatkokehittelyssä. Teoreettisella tasolla myös laitteen integrointi isompaan systeemiin on esitelty, ajatuksena että laite voitaisiin liittää katolla riveittäin oleviin aurinkopaneeleihin niin, että yksi auringonseurantalaite ohjaisi useampaa paneelia.
Avainsanat passiivinen auringonseuraaja, luontoa jäljittelevä tuotekehittely, termiset aktuaattorit,
aurinkopaneeleita omakotitaloissa
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Det subjektiva intresset för att göra ett diplomarbete om passiv solföljning härstammar från två
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biomemitik i januari 2014, var studerandenas uppgift att använda sig av bio-inspirerade designmetoder för att lösa olika designproblem. Tillsammans med två andra studeranden, utvecklades
en lösning till att följa solen på ett passivt sätt och den slutgiltiga lösningen var inspirerad från
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1 Inledning

Den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens största utmaningar. Klimatbelastningen
accelererar denna process och bör därför minskas drastiskt från nuläget. Industriländernas energibehov är enorm och har till stor del täckts av fossila bränslen, vilket är ohållbart för miljön.
Faktumet att de åtkomliga oljereserverna håller på att tömmas och därmed tvingar till användning av andra energikällor, medför en chans för att utveckla mera miljövänliga energilösningar.
Förnybara energikällor är en av framtidens fokuspunkter och en av de mest lovande energikällorna är solenergi. Solen besitter en enorm mängd energi som är möjlig att utnyttja med olika
metoder. Följande tankelek ger uttryck för hur stor energikälla det egentligen är frågan om:
Den energi som en timme solljus på jorden innehar är tillräckligt till att täcka det globala energiförbruket för ett helt år [1].
Solenergins potential som energikälla kan utnyttjas bättre än det görs idag och därför behövs
nya innovationer inom denna bransch. I denna avhandling utvecklas en metod för att öka uteffekten från solceller genom att följa solen med en passiv teknologi.

1.1 Forskningsfrågor

1. Hur förhåller sig passiva solföljare till den existerande solenergimarknaden och vilka är
marknadsutsikterna för en passiv lösning?
2. Vad är för- och nackdelarna med passiv kontra aktiv solföljning?
3. Vilka aspekter bör tas i beaktandet i produktutveckling av en solföljare för privathustak?
4. Är det möjligt att bygga en kostnadseffektiv passiv solföljare för nordiskt klimat?
5. Hur bra ägnar sig termiska aktuatorer till användning i passiva solföljare?

1.2 Motivering

Förnybara energikällornas andel av globalt producerad energi kan ökas med att installera mer
enheter (t.ex. vindkraftverk eller solpaneler) och genom effektivisering av teknologi. Inom solenergi ligger det så även en stor fokus på utvecklingsarbete och ett av de mest framstående teknologiska intressen ligger i solföljning ‒ en metod som möjliggör en högre energiavkastning jämfört med stationära solpaneler genom riktning av solpaneler. Det finns redan nu ett antal olika
lösningar för hur detta kan utföras, varav många av dem använder någon slags elektronisk styrning av solpanelen. Det antas dock finnas potentiella förbättringsmöjligheter angående miljöpåverkning och kostnadseffektivitet med att implementera en passiv lösning som inte kräver elektronik eller motorer.
Solföljare har klart visat sig vara både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga i större applikationer (engelska: utility-scale solar) och nu förväntas de bli mer populära på vanliga egnahemshus. Privata solenergianläggningar är i uppsving och detta ger en öppning för denna marknadsnisch att träda fram.

1.3 Problemformulering

Problemet som detta arbete strävar att lösa är i dess allra mest abstrakta form uttryckt som
följande:
”Tillämpa en passiv teknik till att disponera en yta för solljus i vinkelrätt infallsvinkel.”
En mer konkret beskrivning av problemet låter såhär:
”Konstruera en solföljare som använder termiska aktuatorer till att generera vridning hos solpaneler.”
Dessa två meningar beskriver problemet på två olika nivåer: den första på en mer abstrakt nivå
och den andra på en mer konkret nivå. Detta arbete tar utgångspunkt i tidigare utförda projekt
kring termiska aktuatorer med framgångsrika resultat och föreslår därför termiska aktuatorer
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som en lösning till problemet. I arbetet kommer dock också andra möjliga lösningar att tas i
beaktandet för att se om det finns bättre sätt att lösa problemet med. Den konkreta formuleringen är till för att uttrycka en partisk lösning, dvs. med termiska aktuatorer, som antas lösa det
angivna problemet på ett bra sätt. Den mer abstrakta versionen hjälper till att få perspektiv på
problemet och söka lösningar som inte är intuitiva.

1.4 Bakgrund

Denna avhandling bygger vidare på två tidigare projekt som gjorts kring samma ämne. Under en
kurs i biomemitik var uppgiften att komma på en passiv lösning till solföljning. I lösningen till
problemet implementerades två principiella lösningar utformade utifrån två olika fenomen påträffade i växtriket. Fenomenen som inspirerade till den slutgiltiga mekaniska lösningen var:
1. Sensitiva (Mimosa pudica) använder cellernas inre tryckskillnad till att generera rörelse
under soluppgång och solnedgång.
2. Havre (Avena sativa) kan omorientera sig genom tillväxt i ”pulvinus”-manteln. [2]
Den mekaniska lösningen visade hur en panel kan
vinkla sig till reaktion av artificiell värmestrålning.
Detta realiserades genom en lösning där värmeutvidgning av luft användes till att förskjuta kolvar som
låg på den motsatta sidan av värmekällan så att en
platta tippades i riktningen av värmekällan.
Under en senare utförd projektkurs som byggde på
detta arbete, utvecklades en prototyp som gav prov
på ett sätt att använda riktigt solljus för att rikta en
panel mot solen. De provisoriska ställdonen använda
i det tidigare projektet uppdaterades till termiska aktuatorer menade till fönsteröppnare i växthus (Figur
1), där utvidgningsmediet är en slags blandning av
Figur 1:Termiskt ställdon i fönsteröppnare till olika paraffinvax och ger mycket stor kraft. Därutöväxthus.[73]
ver gjordes den mekaniska lösningen om så att ställdonen låg på samma sida som värmekällan.

1.5 Syfte och målsättning

Detta diplomarbete strävar efter att lösa problemet med att rikta en solpanel vinkelrätt mot
solljus på ett sätt som inte kräver annan energitillförsel än solljus, dvs. på ett självorienterande
sätt. Många växtarter visar exempel på sådana system, varför olika biologiska principer iakttas
för att få inspiration till en mekanisk lösning. Systemet ska i första hand vara applicerbart på
privathus och således ska storleken inte märkvärdigt överskrida stationära solpaneler.
Arbetet innefattar både den konkreta produkten och en teoretisk del i form av denna skriftliga
rapport. Empirisk konceptvalidering är centralt inom produktutveckling och därför är målet med
detta projekt att komma fram med en prototyp som ger verkliga bevis för att det utvecklade
konceptet fungerar. Därförutom bör det i produktutveckling också tas i beaktande ekonomisk
lönsamhet av den utvecklade produkten. Fokusen i detta projekt är att konstruera en fungerande konstruktion som har en hög kostnadseffektivitet.
För att strukturera arbetet har det gjorts en projektbeskrivning där arbetet ramas in och definieras av projektmål som anger vad som ska ha uppnåtts då projektet är genomfört. Aktiviteterna beskriver hur projektmålen uppnås och metoderna berättar hur aktiviteterna genomförs
helt konkret.
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1.5.1 Projektmål

1. Ta reda på vilka faktorer som inverkar på en solföljares prestanda. Utifrån undersökta
faktorer görs sedan en beräkning på högsta möjliga effektökning för den utvecklade prototypen.
2. Utreda hur marknadsbehoven ser ut för den tänkta lösningen.
3. Skapa en lösning som tar i hänsyn tidigare teknologi.
4. Avgränsa projektet till en genomförbar storlek.
5. Utveckla ett koncept med både ekonomisk potential och miljövänliga fördelar.
6. Presentera en principiell idé på ett konkret sätt om hur problemet kunde lösas på ett
innovativt sätt.
7. Resultatet av projektet ska ge ett förslag på hur den teknologiska utvecklingen inom
branschen kan föras framåt med hjälp av den uppfunna lösningen.
8. Arbetsprocessen ska utöka skrivande persons förmåga att arbeta som ingenjör i en verklig arbetssituation.

1.5.2 Aktiviteter

1. För att få reda på begränsande faktorer angående teknologin samt att göra beräkningar,
bör en bättre förståelse av ämnet anskaffas.
2. Marknadsbehoven utforskas genom intervjuer samt med att gå igenom tidigare erhållen
kunskap från andra undersökningar.
3. Få en uppfattning om existerande lösningar på vilka det egna arbetet byggs vidare på.
4. Projektet ska inramas av en rad kvantitativa krav som ska uppfyllas.
5. Den principiella idén ska visualiseras och beskrivas i detalj.
6. En prototyp som visar den principiella idén ska konstrueras.
7. Resultatet presenteras på ett entydigt vis, i form av konkreta prov som är klart beskrivna.
8. Angående själva arbetsprocessen, ska användningen av diverse förfaringssätt under designprocessen beskrivas och reflekteras på ett kritiskt sätt.

1.5.3 Metoder

1. För att anskaffa en djupare förståelse i ämnet undersöks teorin bakom de fysikaliska
aspekterna genom en litteraturstudie.
2. Intervju med relevanta parter kan ske per telefon, email eller ansikte mot ansikte beroende på den intervjuades preferenser.
3. Gå igenom patentdatabaser och andra källor för att hitta existerande lösningar.
4. Övergången från kundattribut till produktkraven görs med hjälp olika designmetoder.
5. De huvudsakliga tillvägagångsätten för konceptutveckling består av att göra skisser, mer
detaljerade arbetsritningar samt CAD-modeller. Därtill ska konceptet förklaras med att
steg för steg beskriva dess användning.
6. Den praktiska delen av projektet utförs i verkstad med de vanligaste bearbetningsmaskinerna för metall, plast och trä. Även möjligheter för användning av laserskärning och
3D-printning finns.
7. Resultaten av projektet presenteras utgående från konkreta test som mäts. Mätresultaten analyseras och diskuteras varpå det görs en konklusion om huruvida de teoretiska
hypoteserna har visat sig sanna.
8. Den reflektiva parten utgörs av evaluering av olika metoders användbarhet i detta projekt.

1.5.4 Inlärningsmål

Efter projektet ska den studeranden kunna följande:
1. Söka relevant information om ämnet och hålla sig ajour med utvecklingen genom att
söka fram relevant litteratur och kontakter med specialkompetents.
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2. Tillämpa teoretisk förståelse om solorientering, solpaneler och solens rörelse till konkret
användning.
3. Driva en småskalig marknadsundersökning som leder till ett trovärdigt resultat.
4. Söka fram existerande patent som är relevanta för projektet och förstå innehållet av
dem.
5. Organisera det egna arbetet så att de utsatta målen blir uppnådda i tid.
6. Kunna effektivt välja rätt designmetod för rätt tillfälle i konceptutvecklingsprocessen.
7. Komma fram med ett koncept som möter de ställda kraven och är möjlig att tillverka.
8. Skapa en CAD-modell som kan användas till visualisering av produktidén och som hjälp
i tillverkningen.
9. Med hjälp av hantverkare konstruera en fysisk prototyp av tillräcklig kvalitet för att bevisa en principiell idé.
10. Presentera en prototyp på ett klart sätt som framlyfter de mest essentiella aspekterna.
11. Reflektera på eget arbete och kunna identifiera egna svagheter (och starkheter) och således förbättra egna prestationen.

1.6 Inramning av projektet

Detta diplomarbete har utgångspunkt i de tidigare genomförda projekten och bygger därför på
en del antaganden som grundar sig på empiriska och teoretiska erfarenheter erhållna i de tidigare projekten. Trots det rätt specifika forskningsmålet strävar detta arbete till att utforska i ett
relativt stort lösningsrum för att ge möjlighet för lösningar som är genuint innovativa att komma
till liv.
Detta arbete har inte som mål att ge facit för
-

förbättring av energiutvinningen med olika tracking metoder
optimala vinklar för solföljare och solpaneler
optimala avstånd mellan solpaneler med avseende på backtracking
miljöpåverkning av passiva solföljare
potentiell marknadsstorlek för passiva solföljare.

De ovannämnda punkterna lämnas utanför arbetet på grund av att de i sig är väldigt omfattande
uppgifter och kräver avancerade beräkningar för att besvaras.
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2 Astronomi

För att kunna göra rätt beslut i utvecklandet av en solföljare, är det bra att känna till grundläggande astronomi om jorden och solen.

2.1 Jordens rörelse i vintergatan

Jorden kretsar kring solen längs den elliptiska banan kallad ”ekliptikan” på drygt 365 dagar. Jordens rotationsaxel lutar med en vinkel på 23,45˚ i förhållande till ekliptikan och det är denna
lutning som gör att det finns olika årstider på jorden. Jordens rotationsaxel kallas även för ”polaraxeln” eftersom polstjärnan ligger på samma linje som jordens rotationsaxel som det är illustrerat i Figur 3.

2.2 Himmelssfären

Himmelssfären är en tänkt sfär runt jordklotet och används som ett tankehjälpmedel i att uppfatta rörelsen av andra himlakroppar. Genom att tänka universum i enlighet med den geocentriska (även kallad ”ptolemaiska”) världsbilden och föreställa sig att alla andra himlakroppar rör
sig längs himmelssfären är det möjligt att beskriva alla himlakroppars position med endast två
koordinater; azimut och altitud. I Figur 4 ses
en illustration på en halv himmelssfär där
azimut och altitud är betecknade med tecknen gamma respektive alfa. Azimut är vin-

Figur 4: En halv himmelssfär.[76]

Figur 3: Illustration av ekliptikan, himmelsekvatorn
och rotationsaxeln. [75]

Figur 2: Solen bana på himmelssfären samt en meridian. [74]

keln mellan den lokala meridianen (en stor cirkel som korsar nord- och sydpol samt är vinkelrätt
mot ekvatoriala planet, se Figur 2) och himlakroppens vertikalplan och uttrycker alltså solens
rörelse i öst-västlig riktning på himmelssfären. Altitud är vinkeln mellan jordens ekvatoriala plan
och linjen mellan den andra himlakroppens mittpunkt och jordens mittpunkt.
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2.3 Variation i solinstrålning vid olika årstider och breddgrader

Mängden solinstrålning för en plats på jorden beror på årstiden och breddgraden. I Figur 5Fel!
Hittar inte referenskälla. ses en jämförelse av solinstrålning för breddgraderna för Köpenhamn
och ekvatorn.
Årstiderna på jorden beror
som tidigare nämnt på att jordens rotationsaxel har en lutning som resulterar i att solen
inte lyser likadant på jorden
hela året runt eftersom jorden rör sig runt solen så att
själva rotationsaxeln hålls i
samma vinkel hela tiden (se
Figur 6). Detta medför två saker: solen gör en längre bana
på himmelssfären under sommaren (gäller för norra halvklotet) (se Figur 2) och en bestämd punkt på jorden mottar solljus i olika vinklar på
olika tider om året. Som det
kan ses i Figur 7, infaller t.ex.
solstrålarna på norra halvklotet under december månad i
en mindre latitudvinkel än i
juni månad. Detta resulterar i
att de infallande solstrålarna
Figur 5: Jämförelse av solinstrålning vid ekvatorn (röd kurva) och Köpenhamn om vintern träffar en större
(grön kurva). [77]alma
area på jordens yta och därmed är solinstrålningen inte lika intensiv som under sommaren. Denna effekt kallas även för
”cosinus projektionseffekten” (från engelska: cosine projection effect) och är den effekt som solföljare försöker motverka. Med hjälp av
geometrin förklarad i Figur 8 kan cosinus
projektionseffekten härledas till den
matematiska ekvationen
cos(θ)=ytaB/ytaA,

(1)

där θ är zenitvinkeln (vinkeln mellan zenit och solen)
yta B en imaginär vinkelrät yta mot solen
yta A är en yta på jorden.
Då breddgraden är känd, fås zenit- Figur 6: Jordens rörelse runt solen.[78]
vinkeln ur förhållandet θ=90˚- (breddgraden), varefter effekten av cosinus
projektionen uträknas med att räkna
cosinusvärdet av zenitvinkeln.
Med att hålla en solpanel hela tiden
vinkelrätt mot infallande solstrålar har
solljuset maximal intensitet.
Figur 7: Cosinus projektionseffekten.[79]
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Figur 8: Geometriska bakgrunden till cosinus projektionseffekten. [80]

2.4 Atmosfäreffekten

Atmosfären runt jordklotet fungerar som en buffert för
solstrålarna och minskar på dess effekt, men olika mycket
beroende på vinkeln som solen lyser ifrån. Ju lägre solhöjden är, desto mer atmosfär måste solstrålarna gå igenom
för att nå jorden. I Figur 9 och Figur 10 ses inverkan av
atmosfären då solens instrålningsvinkel ändras under dagens lopp. Atmosfäreffekten är en delorsak till att det är
varmast på ekvatorn, eftersom det på ekvatorn är kortaste sträckan för solstrålarna at gå igenom luftmassan för
att nå jordytan. Effekten av luftmassan kan ses i Tabell 1,
där SEA (Solar Elevation Angle) är solhöjden och AM (Air Figur 9: Atmosfäreffekt. [81]
Mass) är luftmassan. Ur tabellen framgår det att vid t.ex.
60˚ breddgraden (t.ex. Åland ligger på denna höjdkoordinat), dvs. då solhöjden är 30 ˚ minskar
luftmassan på solintensiteten med 19,2%.
Solstrålningens intensitet då atmosfäreffekten medräknas fås av ekvationen

där

𝐼𝐼𝐷𝐷 = 𝐼𝐼𝑜𝑜 ∗ 0,7 AM

0,678

(2)

ID är direkt solinstrålning före atmosfärens inverkan
0,7 är en multipel som härstammar från faktumet att ca 70% av solstrålningen
som vinkelrätt träffar atmosfären slutligen når jordytan
AM syftar till engelska termen Air Mass, dvs. luftmassa på svenska och ges av
uttrycket 1/cosθ, där θ är vinkeln mellan zenit och
Tabell 1: Motverkande effekt av
solhöjden.
luftmassa.[82]

Då den direkta solstrålningen för olika solhöjder är beräknat, går
det att ange den procentuella inverkan av atmosfäreffekten för
varje solhöjd.

2.5
Olika typer av
solstrålning

Avståndet mellan
solen och jorden är i
förhållande till soFigur 10: Effekt av lens
luftmassan i atmosfären. [83]
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storlek så stor att solstrålarna från solen nästan träffar jorden parallellt. Solvinklarna träffar jorden i 32 bågminuters vinkel [3], dvs. ungefär i en 0,5˚ vinkel och är alltså så pass liten att det i
detta projekt kan antas obetydligt och därför kan solstrålarna i detta arbete antas infalla parallellt på jorden.
Då solstrålningen träffar atmosfären,
är det inte all solstrålning som når jordytan utan i själva verket är det bara
ungefär halvdelen av solstrålningen
som når markytan då resten av strålningen bland annat upptas av molnen
och atmosfären som det kan ses i Figur 11utnyttjar reflekterat solljus. . Av
den solstrålning som når markytan är
det bara en del som är direkt solstrålning och resten är diffus solstrålning,
dvs. strålning som har blivit utspridd
av atmosfären. Andelen diffus solstrålning varierar beroende på solhöjden, moln och avgaser. Vid klar himmel, då zenitvinkeln är 0˚ (solen lyser
rakt uppifrån), är andelen diffust solljus ca 15 % [4] och då zenitvinkeln är
80˚, utgör diffusa ljuset ca 40% av all
Figur 11: Solstrålningens uppdelning i atmosfären. [84]
ljus som når jordytan. Då himlen är
helt täckt av moln, är andelen diffus
solljus så gott som 100%. Diffust ljus är en faktor som ska tas i beaktandet då det är tal om
solföljare. Speciellt på områden där det är mycket molnigt väder kan det göra stor skillnad om
solföljaren kan ställa om solpanelerna till att inta en lodrät position som är den optimala ställningen vid diffus ljus [5]. Vid diffusa ljusomständigheter kan en solcell producera ungefär 510%[6] av dess nominella kapacitet anges det i en informationskälla medan det i en annan text
anges ett intervall på 10-25%[7].
En del av ljuset som träffar jordytan reflekteras tillbaka i atmosfären och även denna ljusstrålning går att dra nytta av med de mest avancerade solföljarsystemen. I Figur 12 visas hur en solföljare från DEGER utnyttjar reflekterat solljus.

Figur 12: Solföljarna producerade av DEGER tar i beaktandet reflekterat ljus. [85]
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3 Solenergibranschen

Solenergi är en snabbt växande bransch och är tillsammans med vindenergi på toppen då det
talas om nyinstallerade energiförsörjningssystem i Europa under de senaste åren. Då den totala
installerade kapaciteten av förnybara energikällor granskas i ett globalt perspektiv, kommer solcellssystem på en tredje plats efter vind- och vattenkraft. [8] Det går inte att försörja energibehovet med endast en förnybar energikälla eftersom uteffekten från en förnybar energikälla går
upp och ned och därmed inte alltid motsvarar efterfrågan. Därför är det viktigt att ha rätt komposition av olika energikällor och på detta vis garantera en pålitlig energiförsörjning. Sol- och
vindkraft kan i många fall komplettera varandra väldigt bra eftersom solen ofta skiner starkt då
det inte blåser och vinden är starkast då det är molnigt [9].

3.1 Solceller

En solcell är en platta med två halvledande skikt var emellan det uppstår en ström då solljusets
fotoner tillför en energi som får elektroner att frigöras i det n-dopade skiktet och flytta sig till
det p-dopade skiktet [10]. Detta är grundprincipen enligt vilken alla olika typer av solceller fungerar.
Det finns många sätt att kategorisera solceller på. Det kan göras bl.a. på basis av användningsområde, använd teknologi eller storlek av system.
Solceller har flera olika användningsområden, bokstavligen sagt allt mellan himmel och jord kan
det sägas, då solceller används som energikälla i t.ex. både trädgårdsbelysning och satelliter.
Bortsett från alla de små obetydliga marknadsnischerna (solcellsdriven bil t.ex.), kan solcellerna
delas in i fyra huvudsakliga användningsområden [11]:
1.
2.
3.
4.

Off-grid för hushåll
Off-grid för icke-hushåll
Nätansluten distribuerad
Nätansluten centraliserad.

Off-grid för hushåll är solceller som används för energiförsörjning till hushåll som inte är anslutna
till ett elnät. Off-grid för icke-hushåll är solceller som är installerade för att driva någon specifik
verksamhet som inte har tillgång till nätansluten el, t.ex. navigering eller telekommunikation.
Nätansluten distribuerad är solcellsinstallationer som ger energi till någon bestämd konsumentgrupp som är ansluten till ett elnät, t.ex. privathusägare eller byggnader för näringsliv. Nätansluten centraliserad är kategorin för solceller som är menade för att producera energi till nätverket men inte för någon specifik konsumentgrupp.
Solceller produceras i stort sätt i två olika standardstorlekar, 125² mm² och 156² mm². Genom
att sammankoppla solceller, oftast i serie för att öka spänningen, konstrueras det solpaneler
(benämns också ”solcellsmoduler”) där solcellerna ligger mellan två skivor gjort i hållbart glas
(den ”bakre” skivan kan vara av annat material). Solmoduler kan tillverkas i många olika former
och storlekar. De flesta solmodulstillverkare gör dock solmoduler i standardstorlek, vilket emellertid varierar en aning mellan olika tillverkare. En typisk solmodul för privathusbruk består av
60 solceller och har en storlek på 39 * 65 tum[12]. Med att kombinera solmoduler i ett system
bildas det ett solpanelssystem (solar array på engelska).
Solceller kan delas in i olika kategorier på basis av hurdan teknologi som är implementerad i
solcellen. Det talas om tre olika generationer för den teknologiska utvecklingen inom solcellerna
[13]:
1. Första generationen – låg effekt och hög kostnad med kiselteknik
2. Andra generationen – låg effekt men låg kostnad med tunnfilm
3. Tredje generationen – hög effekt och låg kostnad med nanostruktur.
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Huvuddelen av dagens solceller är av första generationen och har en verkningsgrad på ungefär
13% [13] (10-15% hävdar en annan källa [14]). Det är aningen mer än vad tunnfilmssolcellerna
når idag men samtidigt är kiselsolceller också dyrare. Den tredje generationens solceller är ännu
under forskning och är inte fullt färdigutvecklade ännu. Den första generationens kristalliniska
kiselsolceller kan delas ytterligare upp i mono- och multikristalliniska solceller. Multikristalliniska
solceller kan ta emot ett bredare spektrum av solljus med olika våglängder och är därmed effektivare än monokristalliniska solceller men tillverkningskostnaderna gör att de är mindre lönsamma trots det.

Figur 13: Prisutveckling av solceller.[86]

Priset på solceller har gått kraftigt nedåt under senaste årtiondena som det kan ses i Figur 13.
Denna prisutveckling minskar på utrymmet för solföljare att träda fram eftersom det i allt större
grad blir lönsammare att investera i mera solpaneler än att köpa en solföljare. Å andra sidan har
prisfallet på solceller under de senaste åren lugnat ner sig rätt mycket och samtidigt har det
blivit mer fokus på att minska på kostnaderna för solföljare. Dessutom är solföljare en tilläggsenhet till solpaneler och kommer troligtvis i slutändan att dra nytta av att solceller blir billigare
då detta hjälper branschen att växa och möjliggör större totala vinster med solföljare även om
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vinstmarginalen skulle gå ner en aning. Då konkurrensen på marknaden stiger, blir det allt viktigare att maximera kostnadseffektiviteten och detta har gett och kommer att ge solföljare en
möjlighet att göra anspråk på en allt större del av solenergimarknaden.
I och med att solpaneler har sjunkit i pris, har de blivit en allt mer attraktiv investering till personer som är anslutna till elnätet att installera solpaneler.

3.2 Smarta elnät

Smarta elnät har en essentiell roll i utvecklingen av förnybara energikällor. Detta resonemang
grundar sig på två omständigheter som råder i dagens läge. Det första är att energioutput från
förnybara energikällor är mer eller mindre oberäkneligt pga. att uteffekten hänger på väderförhållandena, vilka i sin tur är utmanande att förutse med exakt noggrannhet. Detta vore i sig inte
ett problem om det skulle finnas ett billigt och effektivt sätt att lagra energi. Eftersom detta inte
är situationen med nuvarande teknologi, så är det viktigt att balansera utbud och efterfrågan på
energi i realtid och där kommer smarta elnät in. Smarta elnät är ett rätt så löst begrepp men
förenklat kan det sägas vara kontroll och distribution av el inom ett elnät. Smarta elnät råder för
att det inte varken ska blir överbelastning av elnätet eller överproduktion av el som inte kan
utnyttjas. I och med införing av smarta elnät är det möjligt att ansluta förnybara energikällor
med varierande energiavkastning såsom solenergi till elnätet. Smarta elnät har även medfört
möjligheten för privatpersoner att ansluta egna solpaneler till elnätet och därmed få maximal
nytta av sina solpaneler. Det är varierande bestämmelser för hur solenergi tas med i beräkningarna då det ansluts till elnätet. Det handlar mest om vilken sorts ersättning som kan fås i elräkningen med att producera en del av elen ”själv”.

3.3 Solenergi i Norden

Solenergi har hittills inte varit stort i nordiska länderna men det kan märkas att intresset stiger.
Inställningen har tidigare varit att solenergi inte är en ekonomiskt lönsam energikälla så långt
från ekvatorn. Norge, Finland och Sverige genomförde i åren 2011-2013 ett samarbetsprojekt
med målet att avvisa denna missuppfattning [15]. Eftersom Tyskland har överlägset mest solpanelsinstallationer i hela Europa och därmed har bevisat solenergins lönsamhet i den regionen,
valdes den tyska staden Freiburg som referensställe för projektet. Genom teoretiska beräkningar av solinstrålning var det visat att Piteå i Sverige kunde fungera ungefär lika bra för utvinnande av solenergi som Freiburg då solpanelerna försågs med solföljare [16]. En solpanelspark
på 20 kW installerades i Piteå och den lyckades generera solenergi till och med bättre än förväntat[17]. Solpanelerna i Piteå var försedda med tvåaxlade solföljare som möjliggjorde att de
kunde ge ca 50% mer energi än stationära solpaneler installerade i optimal vinkel. Eftersom solens bana på himmelssfären under sommaren i nordliga delar på jorden är längre än på platser
närmare ekvatorn, så växer även det procentuella mervärdet av solföljare ju längre norrut solföljaren används. Detta beror helt enkelt på att om solföljare inte används, går mer energi outvunnet i platser längre bort från ekvatorn då solpanelen står felriktad i en större andel av tiden.
Klimatet har också en positiv verkning till solenergi i nordiska länder. Snön reflekterar solljus
effektivt och då solpaneler på dessa breddgrader optimalt sätt ställs i en rätt så upprätt vinkel,
ger det en extra möjlighet till insamling av extra ljusinstrålning. Det kalla klimatet är också till
fördel av den orsaken att solpaneler fungerar mer effektivt i kallare väder. Det är alltså goda
förutsättningar för att ha ekonomiskt lönsamma solenergisystem i de nordiska länderna.
Temperaturen har en omedelbar inverkan på effektiviteten av solceller. Ju lägre temperatur,
desto mer energi ger solcellerna. För nordiska länderna är detta en klar fördel och kompenserar
lite för energiförlusten av den låga solhöjden. Hur mycket en solcell tappar effekt på grund av
temperatur anges med en temperaturkoefficient kallat ”pMax” som berättar hur många procentenheter effekten går ner för varje ökad celsiusgrad. Storleken på detta värde beror på vilket
material solcellen är tillverkad i och för vanliga kristallina solceller ligger värdet mellan -0,45%
och -0,50% [18]. Detta betyder att om medeltemperaturen är ungefär 10˚C högre i Spanien än i
Nordiska länderna, resulterar det i en effektskillnad på ca 5%.
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I Danmark fanns det före år 2012 en förordning (nettomålerordningen som innebar att privatpersoner kunde ”lagra” producerad överskottsel i elnätet och använda den vid ett annat tillfälle.
På detta sätt var värdet av den producerade solenergin den samma som priset för el från elnätet.
Före år 2012 beräknades det et nettovärde av använd och producerad el under ett års tidsintervall och detta gjorde det mycket lönsamt med solpaneler [19]. Beroende på om det hade använts
eller producerats mer energi under omloppet av ett år, var delsumman antingen köpt eller såld
per kilowattimme för 2 respektive 0,6 danska kronor. Detta möjliggjorde att så mycket som möjligt av den producerade elen kunde produceras för ett värde på 2 danska kronor per kilowattimme.
Solenergi hade inte varit speciellt
populärt i Danmark fram till år
2012 då mängden installerade solcellssystem mitt i allt steg våldsamt
som kan ses i Figur 14 [20]. Denna
plötsliga växt kan förklaras med en
kombination av skattelättnader,
prisfall av solceller och en intensiv
marknadsföring.
Denna häftiga efterfrågan på sol- Figur 14: Ackumulerat kapacitet av solceller i Danmark. [20]
celler ledde till att det i 2012 blev
en ny bestämmelse (nettoafregningen) som medförde att energibalansen räknades per timme
istället för i omloppet av ett år. Denna reform gjorde det avsevärt mindre lukrativt med solpaneler eftersom en större andel av den producerade elen då bara var värd 0,6 danska kronor per
kilowattimme. Senare ändrades förordningarna så att det förutom det timbaserade räknesättet
nu även är möjligt att få en ”ren netto” avräkning [21] där elkonsumtionen beräknas i nutid.
Ersättningen för överskottsel är lägre vid den timmebaserade avräkningen än för avräkning utan
besparingsmöjlighet.

3.4 Globala marknaden

År 2013 installerades det 38,4 GW solceller i hela världen [8]. Jämfört med andra förnybara energikällor, ligger solenergi på en tredje plats efter vind- och vattenkraft. I Figur 15 ses mängden
installerade solceller runt om i världen, både som kumulativa värden och watt per invånare.
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Figur 15: Installerade solceller i världen samt den genomsnittliga globala årliga horisontella solinstrålningen
vid olika regioner i världen.[87]

Färgtoningen indikerar den genomsnittliga årliga horisontella solinstrålningen runt om i världen.
Det kan konkluderas att Europa har ett högt intresse för solenergi trots den relativt sett låga
solinstrålningen. Europas etta inom solenergi är Tyskland som år 2013 hade 3,3 GW installerade
solceller.
Största delen av solceller är producerade i Kina som grafen i Figur 16 visar.
Årlig solcellsproduktion i utvalda länder för åren 2002-2012
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Figur 16: Årlig solcellsproduktion i utvalda länder. [88]
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4 Solföljare

Solföljare kan antingen vara aktiva eller passiva. Definitionerna på dessa brukar ofta vara med
att aktiva använder sig av någon slags motor och dator för att styra solföljaren medan en passiv
solföljare fungerar utan dessa. I detta projekt definieras en passiv solföljare som följande: solföljare som är självständig angående drift och följer solen på ett självorienterande vis. Med
andra ord ska solföljaren drivas med hjälp av en energikälla som är förnybar och inte obligerar
solföljaren till att befinna sig på en specifik plats och dessa krav betyder att solföljare t.ex. inte
kan drivas med el från elnätet (platsbunden) eller med en bränslemotor (inte förnybar). Däremot
räknas det i detta projekt som en passiv solföljare om solföljaren t.ex. själv producerar den el
som lagras i att batteri och därefter använder batteriet till att driva solföljaren. Likaledes räknas
det till en passiv solföljare om systemet är uppbyggt så att solföljaren tar den behövliga energin
av den primära solpanelen, antingen direkt eller via batteri som uppladdas av den primära solpanelen. Kravet på självorientering är rätt vag och därför kan det vara värt att tänka lite djupare
på vad det egentligen menas med det. Filosofiskt sätt kan självorientering i detta sammanhang
tänkas beskriva en nedifrån-och-upp (engelska: bottom-up) approach där systemet byggs upp
så att den reagerar på ett yttre stimulus på en lokalnivå och genomgår en ”omedveten” process,
dvs. händelseförloppet kontrolleras inte i helhet utan sker som en kedjereaktion mellan olika
beståndsdelar. Motsatsen till detta är en centralenhet som mottar information, analyserar den
och reagerar följaktligen – som en dator eller en hjärna. Meningen med att använda sig av en
självorienterande design är att göra systemet så enkelt som möjligt och undvika onödiga funktioner och komponenter som både ökar på komplexiteten och kostnaderna på produkten.

4.1 Inspiration från naturen

Människor har lättare för att tänka uppifrån-och-ned (engelska: top-down) och använder ofta
detta tankesätt då maskiner konstrueras. Vad som är intressant är att naturen ofta tillämpar en
nedifrån-och-upp implementering och bjuder härmed på energisnåla och smarta lösningar till
diverse ingenjörsproblem. Naturen erhåller en mycket stor samling av lösningar som har utvecklats fram då evolutionen gallrat bort ineffektiva lösningar. I vissa fall kan exempel från naturen
användas direkt som sådana och andra gånger krävs det lite tillpassning så naturens tillvägagångsätt kan användas i människoapplikationer. Naturen kan ge idéer till lösningar till otaliga
olika problem och är därför en mycket intressant inspirationskälla.

4.2 Rotationsaxel

Solföljare kan delas in i kategorier på basis av egenskaperna för rörelse som bestäms av rotationsaxlarna som solföljaren vänder runt. Ett solföljarsystem har antingen en eller två rotationsaxlar och därmed kan solföljarna delas in i två huvudgrupper: singel- och dubbelaxlade system.

4.2.1 Singelaxlat system

Singelaxlade system har endast en rotationsaxel och kan alltså endast vrida sig runt denna axel.
Detta betyder att solföljare har förmågan att följa solen i endast en riktning. De mest använda
ställningarna för rotationsaxeln i singelaxlade system är horisontalläge, vertikalläge och polaraxeln.
Då rotationsaxeln ligger horisontellt, kommer solföljaren att vrida solpanelen ”tvärs över himlen”, dvs. panelen går från att vara vänd mot öst på morgonen till att står vinkelrätt mot zenit
mitt på dagen och slutligen vända sig mot väst på kvällen. En schematisk bild av en horisontell
solföljare kan ses i Figur 18 [22].
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Figur 18: Singelaxlad solföljare med horisontell rotationsaxel. [22]

Då rotationsaxeln är vertikalt ställd, vrider sig solpanelen i azimut riktning och behåller hela tiden samma höjdinklination. I Figur 17 [23] ses en bild av en solföljare med vertikal rotationsaxel.

Figur 17: Singelaxlad solföljare med vertikal rotationsaxel.[23]

Jordens egen rotationsaxel kallas för polarpolaraxeln, eftersom rotationsaxeln pekar (nästan)
exakt på polstjärnan. Om solpanelens rotationsaxel läggs parallellt med polaraxeln, kommer solpanelen att alltid ligga vinkelrätt mot polaraxeln. I Figur 19 [22] ses en förklarande bild på en
singelaxlad solföljare med polär rotationsaxel.

Figur 19: Singelaxlad solföljare med polär rotationsaxel. [22]

4.2.2 Dubbelaxlat system

Ett dubbelaxlat (även kallat ”tvåaxlat”; på engelska används även termen full tracking) solföljarsystem är en kombination på vertikal och horisontell tracking, dvs. det finns en vertikal och en
horisontell rotationsaxel (Figur 20[22]). Med ett sådant system är det i teorin möjligt att följa

Figur 20: Dubbelaxlad solföljare med vertikal och horisontell rotationsaxel.[22]

32

solen med 100% noggrannhet och därmed kallas det även för ”full solföljning” (från engelska:
”full tracking”).

4.2.3 Jämförelse av solföljare med olika rotationsaxlar

Ett dubbelaxlat system har bästa noggrannhet men frågan är hur nära de andra solföljarsystemen står i relation till dubbelaxlat system i fråga om tillförd solstrålning på solpanelen. I boken
”Solar Energy Engineering: Processes and Systems” (sidorna 66-73) presenterar Soteris A. Kalogirou en jämförelse [3] mellan olika rotationsaxlar . Kalogirous lägger fram grafer för infallande
solstrålning vid en icke nämnd latitud på en solpanel för solföljare med olika rotationsaxlar. Graferna för dubbelaxlad rotationsaxel och polarisk rotationsaxel kan ses i Figur 24, respektive Figur
23. Grafen för en singelaxlad solföljare med nord-sydlig horisontell rotationsaxel och öst-västlig
solföljning ses i Figur 22. För en solföljare med öst-västlig horisontell rotationsaxel och nordsydlig solföljning ser grafen ut som i Figur 21. I Tabell 2 ses en numerisk jämförelse av dessa olika
rotationsaxlar. Värdena i sig för den mottagna solenergin gäller endast för en specifik onämnd
latitud och är således inte viktiga men däremot kan gott förhållandet mellan de olika rotationsaxlarna analyseras med hjälp av de angivna procentvärdena i förhållande till tvåaxlad rotationsaxel. Som det kan ses i Figur 23 och i tabellen så kommer en polarisk rotationsaxel väldigt tätt
på ett dubbelaxlat system. Detta är en mycket intressant notering att göra eftersom en solföljare
med polarisk rotationsaxel möjliggör en mycket enklare konstruktion än en ett dubbelaxlat system. Detta ger goda förutsättningar för att komma fram till en kostnadseffektiv lösning.

Figur 24: Kalogirous graf för solinstrålning med
tvåaxlad solföljning. [3]

Figur 23: Kalogirous graf för solinstrålning med
polarisk rotationsaxelaxel. [3]

Figur 21: Kalogirous graf för solinstrålning med en
horisontell öst-västlig rotationsaxel. [3]

Figur 22: Kalogirous graf för solinstrålning med
horisontell nord-sydlig rotationsaxel. [3]

De singelaxlade horisontella rotationsaxlarna har avsevärt lägre prestanda som det kan utläsas
ur både graferna och tabellen. Angående prestandan av rotationsaxlarna öst-västlig och nordsydlig kan det ifrågasättas om graferna och värdena i tabellen i själva verket borde gå precis
tvärtom än presenterat av Kalogirou. Kalogirou påstår att den öst-västliga rotationsaxeln medför
en låg prestationsförmåga vid vintersolståndet (Figur 21) på grund av cosinus projektionseffekten men detta påstående kan inte stämma eftersom en horisontell öst-västlig rotationsaxel och
nord-sydlig solföljning uttryckligen är optimerad till att följa solen i nord-sydlig riktning, dvs. eliminera förlusten av solinstrålning som sker pga. solens varierande höjd under de olika årstiderna. Däremot skulle det väl kunna tänkas att den spetsiga grafen i (Figur 22) skulle vara en
avbildning av solinstrålningen för en solföljare med öst-västlig rotationsaxel. Fortsättningsvis påstår Kalogirou att grafen av en solföljare med horisontell nord-sydlig rotationsaxel och öst-västlig
solföljning skulle ge upphov till en solinstrålning som resulterar i en mycket spetsig graf presenterad i Figur 22 men eftersom en öst-västlig solföljning per definition maximerar solinstrålningen
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i öst-västlig riktning, dvs. den rutt solen tar under en dag så borde grafen istället bli trubbig
eftersom morgon- och kvällsprestandan borde komma närmare prestandan mitt på dagen. Den
trubbiga grafen i Figur 21 skulle emellertid passa bra till att beskriva en solföljare med nordsydlig rotationsaxel. Det finns således mycket starka själ till att yttra en misstanke om oriktig
framställning av prestationen på solföljare med horisontella singelaxlade rotationsaxlar i boken
”Solar Energy Engineering: Processes and Systems”.
Det är i varje fall uppenbart att en polarisk rotationsaxel har det bästa förhållandet mellan prestanda och kostnad.
Tabell 2: Kalogirous jämförelse på rotationsaxlar. [3]

4.3 Förhållande mellan breddgrad och olika rotationsaxlar

Det är varierande behov för en solföljare vid ekvatorn och söder/norr om den. Frågan är om de
olika behoven kan tillfredsställas med en produkttyp eller om det behövs flera olika produkter
för att möta behoven i olika användningsregioner.
Denna fråga är viktig då en produkt utvecklas eftersom det har en stor inflytelse på hur distributionskedjan kommer att se ut. Om en och samma modell går att sälja till alla kunder så underlättar det verksamheten av hela distributionskedjan och därmed minskar på kostnaderna. Om
igen det krävs olika modeller för olika kunder så kräver det mera organisering i alla skeden från
tillverkning till återförsäljning och därmed stiger kostnaderna. Om det visar sig smartast att ha
många olika modeller lönar det sig att överväga en modulär produktdesign som möjliggör produktvariation på ett kostnadseffektivt sätt.
Tabell 3: Förhållande mellan breddgrad och rotationsaxel. [24]

Som det kan ses i Tabell 3, tillämpar sig olika typer av solföljare olika bra för olika breddgrader.
Det går att dra slutsatsen att ju längre bort från ekvatorn, desto mer nytta fås med en solföljare.
Detta beror inte på att den momentana effektvinsten av en solföljare skulle vara större i sydliga
eller nordliga breddgrader, men på faktumet att det i dessa områden är mycket långa sommardagar som inte kan utnyttjas till fullo med stationära solpaneler. Vid polarregionerna är det perioder då solen hålls uppe i 24 timmar om dygnet och alltså gör en full 360˚ bana på himlen. Med
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en solföljare är det möjligt att följa solen hela vägen runt och därmed insamla all tillgänglig solstrålning medan en stationär solpanel endast kan maximera solintaget på en tid av dygnet om
den är vinklad eller alternativt ha en rätt dålig uteffekt hela dygnet om den ligger horisontellt.

4.4 Mera energi med solföljare

Det finns många olika slags aktiva solföljare och det går att göra dem oerhört noggranna med
dubbelaxlade tracking system.
Solföljare kan öka mängden insamlad energi med 10-100%, beroende på tid och geografiskt läge.
Rent teoretiskt sätt, om inverkan av atmosfären inte tas i beaktandet, kan en solpanel med solföljare som hela tiden står vinkelrätt mot solljuset uppnå 57 % högre effekt jämfört med en
stationär solpanel som är monterad så att den står vinkelrätt mot solen endast mitt på dagen.
Detta tal gäller vid dagjämningarna då dagslängd är 12 timmar, dvs. inverkan av varierande solhöjd på olika årstider tas inte i beaktandet. I verkligheten absorberar atmosfären en del av energin då solstrålarna går igenom atmosfären. Solinstrålningen minskar desto mer avvikelse det är
från att solen står vid sitt högsta läge på dagen. Om en solpanel avviker 10 grader från att stå
vinkelrätt mot infallande solljus, är utgående effekten trots det 98,5 % av ett fullt solföljande
system. I molniga områden kan nyttan av solföljare vara i storhetsklass 20 %, medan det i soliga
områden är mellan 30-40 %. På kort sikt kan nyttan vara allt mellan 0 och 100 %. [25]
Tabell 4: Sammansättning av effektiviteten av solföljare i olika undersökningar. [25]
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Vid en undersökning företagen på DTU jämfördes prestandan av två solfångare – en stationär
och en som följer solen I azimut riktning med 15 graders noggrannhet. Även för solfångare visade sig resultaten stämma överens med den teoretiskt beräknade effektutvinningen. Solfångarna ställdes i sina optimala lutningsvinklar, 51 grader för den solföljande och 37 grader för den
stationära. Då vätskan i solfångaren var vid en typisk temperatur på 60 grader, var prestandan
58 % bättre för solfångaren med solföljare. [26]
I övrigt kan det sägas att det finns väldigt många olika undersökningar på effektiviteten av solföljare och som det kan ses i Tabell 4 så varierar resultaten oerhört mycket beroende på var, hur
och med vilka provutstyr undersökningen är gjord eller om det är fråga om en simulering eller
bara en teori.
Det krävs mycket exakt information och förståelse av en given undersökning för att det ska vara
meningsfult att använda resultaten i resonemang om nytta av solföljare.
Det kan även tilläggas att solföljare är till hjälp i att ta bort orenheter som minskar på
efektiviteten av sopaneler då smutset lättare faller av då solpnalerna rör på sig.

4.5 Funktionsprincip

Aktiva solföljare kan delas in i två huvudkategorier: kronologiska solföljare och ljusavkännande
solföljare. Kronologiska solföljare är programmerade att rotera i bestämda banor med en bestämd hastighet (antingen 15˚/timmen, dvs ”solens” medelhastighet runt jorden eller en varierande hastighet som ger en bättre noggrannhet). De kronologiska solföljarna kan uträkna solens
position väldigt noggrant men måste ha platsspecifika inställningar för att fungera korrekt eftersom de är optimerade för en viss breddgrad och om systemet används på en annan breddgrad sjunker effekten [27]. Synkroniseringen kan antingen göras manuellt genom att mata in tid
och position i systemet eller med hjälp av en GPS (Global Positioning System) som gör identifieringen av tid och plats automatiskt. Kronologiska system kräver specialister för underhåll.
Ljusavkännande solföljare fungerar i stort sätt alltid enligt samma grundprincip, dvs. genom att
ha två ljusavkännande fotosensorer som anger skillnaden i mottaget ljusflöde och då skillnaden
är noll, får båda sensorerna lika mycket solljus (se Figur 25). Fotosensorerna placeras så att de
endast får lika mycket solljus då solljuset faller in i en vinkelrätt vinkel och detta kan t.ex. åstadkommas med en avskärmning mellan dem eller med att placera sensorerna i 90 graders vinkel i
förhållande till varandra. Solföljaren strävar hela tiden till att minimera skillnaden mellan fotosensorernas output genom att röra på sig. Då skillnaden är noll befinner sig solpanelen vinkelrätt
mot det infallande solljuset.
Passiva solföljare kan fungera på många olika
sätt och det finns en hel del varierande exempel på denna typ av solföljare. Passiva solföljare som fungerar med balans av tryck i två
vätskebehållare är ett billigt alternativ som
lämpar sig för områden där möjligheterna för
underhåll är begränsade. Dessa system är
dock svåra att implementera i större skala eftersom de är rätt så klumpiga system.
Bimetaller lämpar sig väl till användning i
solföljare
eftersom
även
om
längdutvidgningarna är små så är de väldigt
Figur 25: Funktionen på sensorer i en ljusavkännande solkraftfulla.
Till skillnad från aktuatorer, kräver
följare.[89]
bimetaller ingen tätning, vilket ökar på
driftsäkerheten.. Termiska aktuatorer ger en relativt lång linär rörelse kombinerat med en stor
kraft och är därför mycket användbara som mekaniska element. De ovannämnda passiva
systemen är bara de vanligaste och det finns många andra lösningar förutom dessa.
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Eftersom solen rör sig långsamt (i medeltal 4 grader i minuten i azimut riktning) måste ett solföljarsystem ha ett dämpningssystem så att det inte uppstår ofördelaktig oscillation [28] då solföljaren försöker ”hitta solen”. Ett sätt att dämpa rörelserna är att använda stötdämpare så att
systemet inte gör några häftiga rörelser.
Bimetaller är långsamma att reagera och kan därför i sig självt fungera bra som dämpning. Ställdon med vax eller vätska i är också utmärkta i den mån och kan samtidigt fungera som både
aktuator och stötdämpare.

4.6 Styrningskapacitet

Den ekonomiska lönsamheten av en solföljare hänger långt på hur många kvadratmeter
solpaneler solföljaren kan driva eftersom
detta till stor del avgör kostnaden per producerad tilläggskilowattimme.
Det finns många olika sätt att verkliggöra
själva rörelsen av solpaneler. Vissa mekanismer tillåter styrning av flera solpanelsrader
med en solföljare (exempelvis solföljaren i Figur 26) medan andra mekanismer är designade för att styra endast ett enhetligt solpa- Figur 26: Exotrack® HZ. [90]
nelsparti som t.ex. solföljaren i Figur 29.
Det kan märkas att det läggs rätt mycket fokus på just drivsystem i dagens solföljare och
det finns ganska många olika exempel på hur
styrningen kan göra solföljare till en bättre
ekonomisk investering.
Drivsystemet i sig kan se väldigt olika ut bland
produkter av olika tillverkare. Det finns vajerstyrda lösningar (Figur 28), lösningar med
vinkelväxlar (Figur 27) och till och med sy- Figur 29: MEECO SunCarrier 160.[93]
stem där solpanelernas ställning styrs av en
robot (Figur 30). Sedan finns det otaliga mängder av olika enkla mekaniska lösningar som t.ex.
solföljaren i Figur 32. Med tanke på att solföljaren i detta projekt ska designas till användning
för privathustak, är det centralt att hitta en välfunnen lösning till att styra solpanelerna. Detta
eftersom privathustak lägger några helt särpräglade krav på utseende och upptagning av plats.
Detta behandlas noggrannare i kapitel 4.8 ”Solföljare för privathustak”.

Figur 28: Topper Sun Energy iPV Solar Tracker. [92]

Figur 27: Array Technologies DuraTrack HZ v2.5 Solar
Tracker.[91]
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Figur 30: QBotix Robotic Tracking System.[95]
Figur 32: Sedona Solar Technology InteliTrack™ 2000 Rail Tracking
System.[94]

En intressant lösning till att styra många solpaneler på ett privathustak med en solföljare kunde
vara ett system där solpanelerna består av avlånga lameller och styrs på liknande vis som fönsterpersienner. I Figur 31 visas ett system där avlånga solpaneler används som fönsteravskärmning ytterom huset. Lösningen i detta projekt kunde möjligen integreras till ett liknande system,
fast att det skulle ligga på taket istället för att vara installerat i höjdled. En lösning med persiennstyrning kunde möjliggöra et utseende med låg profil samt en hög kostnadseffektivitet tack
vare styrning av flera solpanelslameller med endast en solföljare.

Figur 31: Avlånga solpaneler tillverkade av Gaia
Solar. [64]

4.7 Hård konkurrens för passiva solföljare

Det verkar vara en allmän uppfattning att passiva solföljare skulle vara billigare än aktiva men
det finns inga fakta som denna föreställning grundar sig på. En snabb jämförelse av kommersiellt
tillgängliga solföljare med angivna priser, visar att situationen i själva verket är helt omvänd. En
producent av passiva solföljare (Sulas Industries) hävdar att deras solföljare är 50% billigare i
inköps- och installationskostnader än en motsvarande aktiv solföljare men det finns inga priser
angivna och därmed kan detta påstående inte bekräftas sann. Nuförtiden har priset på elektronik blivit mycket billig och detta kombinerat med stordriftsfördelen som stora producenter av
aktiva solföljare har, kan faktiskt aktiva solföljare säljas för ett betydligt billigare pris än passiva
solföljare. En aktiv solföljare som kan bära ca 4 m² solceller kostar 385 € [29], medan en solföljare från den ledande producenten av passiva solföljare Zomeworks, erbjuder en solföljare med
samma kapacitet för ungefär 1540 € [30]. Det är alltså en mycket stor prisskillnad i fördel till
aktiva solföljare och detta gör det förståeligt varför de aktiva solföljarna dominerar på marknaden idag. Även energiförbrukningen för de aktiva solföljarna är på en mycket låg nivå, under
0,5 % av den tillagda energin anger en producent [31]. Priset på passiva solföljare kan dock högst
troligt sänkas om kostnaderna kan dras ner med en stordriftsfördel som fås genom massproduktion.
Det finns 208 solföljarproducenter i världen [32], varav det endast är några få som producerar
passiva system. I själva verket är det endast två producenter av passiva solföljare som kunde
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identifieras vid bakgrundsundersökningen. (Om SunSaluter räknas med så är det tre stycken.
SunSaluter är dock inte helt självförsörjande angående drift eftersom den måste fyllas med vatten varje morgon. Den är därmed inte en passiv lösning enligt definitionen på passiv solföljare
gjord i kapitel 4 ”Solföljare”.)
Med tanke på att Zomeworks har sålt passiva solföljare sedan 1980-talet [33], så är det rätt
förundrande att det finns så få passiva solföljarproducenter på marknaden. Zomeworks produkter är singelaxlade och har en noggrannhet på +/- 10˚ och fångar därmed in 98% av det tillgängliga solljuset och denna noggrannhet ska ge en effektökning på ca 25% enligt producenten.
Zomeworks solföljare monteras på påle som kan installeras i marken och solföljarna är därmed
inte direkt anpassade för montering på privathus.
Sulas Industries är en helt ny aktör på marknaden och har först i år 2014 fått fullbordat utvecklingen av en fullt fungerande solföljarmodell. De har inte angivit priser eller återförsäljare men
enligt deras hemsida ska solföljaren ha en tracking förmåga som resulterar i en effektökning på
25%.
Ett säljargument för passiva solföljare är att de med all sannolikhet är miljövänligare än aktiva
solföljare. Elektroniska komponenter har nämligen överraskande påfrestande inverkan på miljön. Ett chip på två gram kräver ca 1,2 kg fossilt bränsle, 72 gram kemikalier och 32 kg vatten för
att bli tillverkat [34].
En annan fördel med passiva solföljare är pålitligheten i utomhusförhållanden. En rätt vanlig
längd på garantin för lineär effektförlorande för solceller brukar vara 25-30 år och därför förväntas solföljare att fungera i minst 30 år och detta lägger hårda krav på den elektronik som används
i aktiva solföljare eftersom fuktighet och temperaturskillnader kan orsaka fel i systemet. För att
aktiva solföljare ska hålla måste följande aspekter uppmärksammas [35]:
•
•
•
•
•
•

Elektriska motorer kräver isolering från kyla och hetta.
Växellådan kräver ett smörjmedel som kan hållas stabilt hela livslängden.
Elektronikkomponenter måste ha en membran som utesluter bildandet av fuktighet.
Elektronikkomponenter måste skyddas från damm, regn och snö.
Elektronik- och metallkomponenter kräver korrosionsskydd.
Kablar måste skyddas för väta och ultraviolettljus.

Dessa krav är inga omöjligheter att uppfylla och aktiva solföljare idag kan mycket väl hålla i mer
än 30 år. Frågan är mer om kostnaderna som medför av att konstruera en aktiv solföljare med
tillräcklig livslängd. Även om de aktiva solföljarna idag är billigare än de passiva, har passiva möjlighet att undvika kostnader som aktiva solföljare är tvungna att ta på sig.

4.8 Solföljare för privathustak

I överlag kan det märkas att det finns mycket liten fokus på solföljare som kan installeras på ett
privathustak. Många av de mindre solföljarna går bra att installera på större lodräta tak då dessa
kan representera samma omständigheter som markmontering kräver.
Det finns inte entydiga svar till varför solföljare till montering på privathustak inte har gjort genombrott och orsaken är nog en kombination av olika aspekter som gör det utmanande att ha
solföljare på privathustak. Det första är att privathus har en helt annan känslomässig relation till
människor än andra slags byggnader och detta medför att det finns en helt annan slags förhållande till utseendet av byggnaden. Solföljare är oftast rätt så synbara då de ligger på lutande
hustak och det kan ofta vara en orsak till att privathus inte har solceller på taket. Solföljare gör
solpanelerna ännu mer synliga och ändrar på fasaden rätt markan då solpanelerna inte engång
ligger längs taket utan i olika vinklar.
En annan förklaring kan vara att det ställer vissa krav av solföljaren för att den ska kunna monteras på en ett vanligt privathustak eftersom dessa tak inte alltid är menade att hålla alltför
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mycket tyngd. Även platsen är mer eller mindre begränsad och tillåter inte allt för stora konstruktioner.
På marken är det lätt att bygga system där många paneler kan styras med en solföljare men
eftersom privathustak har begränsningar av de tidigare nämnda aspekterna angående utseende
och utrymme så sätter det gränser för hur mycket det går att dra nytta av solföljare på privathustak.
Sedan är det också ett faktum att då de flesta privathustak i Norden har sluttande tak och inte
ligger i en riktning direkt mot söder så kan solföljare inte installeras i en optimal vinkel på privathustak. Solföljaren kan inte utnyttja sin rörelsebana lika bra då taket pekar åt ”fel” håll. Om
solföljare och tillhörande solpaneler installeras parallellt med takkanten då taket inte pekar mot
syd så kommer solföljarens bana att vara vinklad lika mycket som taket är vinklat. Detta leder
till att solföljarens och solens bana endast sammanträffar en gång om dagen som det kan ses i
Figur 33. Genom att justera solpanelernas höjdvinkling är det möjligt att välja när solpanelerna
ska maximera effektutvinningen. För att maximera effekten mitt på dagen ska solpanelerna vinklas lite mer horisontellt än de annars skulle göra vid ett tak som pekar exakt mot söder. Då
solföljare installeras på tak som inte pekar mot söder, blir energiproduktion lägre och härmed
minskar lönsamheten.

Figur 33: Solföljarens bana på ett hustak som inte pekar mot syd.

Marknadsutsikterna för solföljare till privathustak kan estimeras enligt hur stor andel av privathusen som inte ännu har solpanelssystem installerade. Detta räknesätt baserar sig på antagandet att det kanske främst är angeläget med solföljare för nya solpanelsinstallationer, eftersom
det troligtvis ekonomiskt sätt inte lönar sig att installera solföljare till redan installerade solpanelssystem, då detta troligtvis kräver nya monteringsstativ och dyrt installationsarbete. Då området för marknadsstudien begränsas till Danmark, kan marknadsstorleken estimeras från följande statistik:
•
•

År 2014 var det i Danmark installerat ungefär 89 000 solpanelssystem i storleken under
sex kilowatt [36].
Det finns ca 1,5 miljon privathus i landet [37].

Dessa numror tyder på att det finns ett stort antal privathusägare som inte har solpanelssystem installerade och därmed finns det många potentiella kunder i och med att nya solpanelssystem installeras. Det kan alltså konkluderas att det finns potential till en lovande marknad
för solföljare i Danmark.
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5 Marknadsbehov

För att konstruera produktkrav, måste först marknadsbehoven kännas till eftersom det är dessa
som produktkraven bygger på. I mån om att kunna förstå marknadsbehoven, måste en grundläggande uppfattning om branschen anskaffas genom att utforska de bakomliggande faktorerna.
Dessutom ska också state-of-the-art teknologi kartläggas. Detta görs genom att utföra en litteraturstudie inom ämnet genom olika informationsmedel. Även diskussioner med experter på
området används för att reda ut de mer komplicerade frågorna.
En av de viktigaste egenskaperna för en solföljare är att den är pålitlig. Om solföljaren inte fungerar på önskat sätt, drabbar det hela systemet och energiutvinningen kan sjunka drastiskt. Det
är därför ytterst viktigt att solföljaren inte är den del som brister i systemet.
En möjlig felfunktion är att solföljaren helt enkelt börjar reagera på fel sätt, dvs. att den t.ex.
roterar panelerna för långsamt eller för snabbt eller att den riktar panelerna i fel riktning.
Om en solföljare går sönder kan det resultera i att solpanelerna inte rör sig överhuvudtaget och
att de möjligen ligger i en väldigt ogynnsam riktning. I värsta fall kan solföljaren ödelägga hela
systemet och förstöra solpanelerna.
För att solföljaren ska accepteras av kunderna, måste dessa fellägen undvikas. Faktorer som kan
leda till ovannämnda problem är t.ex. slitage eller utmanande väderförhållanden. Felen kan
också uppstå pga. misstag i själva konstruktionen av solföljaren som leder till att den går sönder
före det ”planerade utgångsdatumet”.

5.1 Ekonomisk lönsamhet

Ekonomisk lönsamhet är bunden till både prestanda och pris av produkten. Här behandlas först
prestandan i kapitlet 5.1.1 ”Noggrannhet av tracking”, varefter prisfrågan tas behandlas i kapitlet 5.1.2 ”Solföljare som investering”.

5.1.1 Noggrannhet av tracking

Tracking kan vara extremt noggrant nuförtiden; en noggrannhet på +/- 0.03° lovas det av Deger
Energie [31]. Trots att det nuförtiden kan nås en oerhört exakt precision med tracking, är dubbelaxlade solföljare inte ett måste för bra effektivitet. Avvikelsen från idealt läge (solljus vinkelrätt mot solpanelen) inverkar på hur mycket solljus som infaller på solpanelen enligt cosinuskurvan (Figur 34), dvs cosinus av vinkeln mellan normalen till solpanelen och det infallande solljuset.
Om en solpanel avviker 10 grader från att stå vinkelrätt mot infallande solljus, är energiutbytet
trots det 98,5 % av full solföljning [25]. Enligt samma logik leder en avvikelse på 25 grader fortfarande till ett energiutbyte på över 90 % jämfört med full solföljning. Hur bra noggrannhet som
är tillräckligt beror på den totala lönsamheten. En solföljare kan vara mindre noggrann om den
i gengäld är billig.

Figur 34: Cosinuskurva. [96]

Om det däremot används någon slags koncentrering av solljus, blir precis noggrannhet väldigt
viktigt. Detta på grund av att vid solpanelssystem med koncentrering, används det specialsolceller som är mycket mindre än de konventionella solcellerna och om den lilla solcellen ligger fel
vänt träffar det koncentrerade solljuset inte solcellen. Därför blir noggrannhet av tracking allt
mer viktigt ju mer solljuset koncentreras.
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En viktig aspekt är även så kallad ”backtracking”, vilket menar tracking av solen så att solpanelerna inte skuggar varandra. Då solen ligger lågt, kan solpanelerna skugga varandra om de är
vinklade för mycket. För att undvika självskuggande, vänder solpanelerna inte fullt så mycket
om morgonen och kvällen som det skulle kräva för dem att komma i en vinkelrätt position i
förhållandet till det infallande solljuset (se Figur 35). Enligt Lauritzen Inc. (producent av regulatorer för solföljare), kan backtracking spara upp till 4-5% av energi på en årlig nivå för en solpanelspark med dubbelaxeltrackers [38].
Det är oerhört viktigt att solpaneler inte skuggas eftersom de vid även liten skuggning kan tappa
väldigt mycket effekt. Detta beror på att solpanelerna oftast är seriekopplade som leder till att
energiförlusten vid en solpanel inverkar också på andra solpanelers funktion än bara den som
beskuggas.

Figur 35: Övre bilden visar solpaneler utan backtracking och nedre bilden solpaneler med backtracking. [39]

5.1.2 Solföljare som investering

För att vara en lönsam produkt, måste en solföljare vara en ekonomiskt lönsam investering för
konsumenten. Eftersom en solföljare ökar på teknologifaktorn i ett solpanelssystem och därmed
medbringar en ytterligare risk för felfunktion, måste solföljaren i själva verket vara mer lönsam
än solpanelerna för att kompensera för den ökade komplexiteten av systemet.
Ett sätt att jämföra lönsamheten på olika investeringar är att se på deras diskonterade ROI (=Return On Investment”, på svenska: ”Avkastning på investering”) värden som berättar hur mycket
vinst det fås i förhållande till investeringens storlek. Vinstens storlek beror igen på det mervärde
som fås ur solpanelerna tack vare solföljaren.
Det är rätt komplicerat att göra ekonomiska beräkningar på lönsamheten av solföljare eftersom
det är så många faktorer som har inflytande på utfallet. För att göra ett prov på att påvisa den
ekonomiska lönsamheten för solföljare, är kostnaderna och nyttan av att installera solföljare
beräknade med hänsyn till både off-grid och nätanslutna system i Bilaga 2 - pris scenario. Resultatet av beräkningarna som kan ses i Tabell 5 visar att det i båda fallen är ekonomiskt lönsamt
att installera solföljare.
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Tabell 5: Sammanfattning av beräkning på ekonomisk lönsamhet av solföljare.

5.2 Installation & Kompabilitet

I installation av solföljare är det två aspekter som bör tas i beaktandet: undvika felinstallation
och tiden som krävs för installationen.
Många solföljare är designade på ett sätt som kräver väldigt noggrann installation så att solföljaren kommer i rätt läge. En felaktig installation av en sådan solföljare leder till att solföljaren
systematiskt orsakar felriktning av solpanelerna. Det bästa vore om solföljaren inte var så känslig
till rätt ställning. Om solföljaren däremot är designad på ett sätt så att den kräver en väldigt
exakt ställning, ska det vara enkelt att installera den i den exakta positionen.
Installationstiden inverkar på kostnaderna för att ta systemet i bruk och därmed ska installationstiden minimeras. Solföljaren kunde antingen tänkas fungera tillsammans med något existerande monteringssystem eller alternativt ha ett helt eget system. Om möjligt, så är det dock bäst
om det går att använda så mycket som möjligt av existerande komponenter då kostnaderna då
troligtvis blir lägre. Det är dock inte säkert att det går att använda monteringsstativ planerade
för stationära paneler till ett solpanelssystem med solföljare. Eftersom det inte finns ett enda
standardsystem för monteringsstativ, behöver det inte vara ett ”teknologiskt självmord” med
en helt egen typ av monteringsstativ. Det är även en fråga ifall solföljaren ska vara möjlig (inte
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kräva allt för mycket arbete med andra ord) att installeras till solpanelsystem som redan är monterade eller om solföljaren i första hand ska vara menad att installeras samtidigt med solpanelerna.

5.3 Underhåll, reparation & uppgradering

Solföljaren ska inte kräva service oftare än resten av systemet. I princip betyder detta att solföljaren ska vara servicefri eftersom solpaneler kan fungera utan service då regnet sköter om rengöring av paneler.
Om det uppstår ett tekniskt fel med solföljaren är det bra om den går att byta ut relativt enkelt
och då går det lättast om solföljaren består av en egen modul i förhållande till resten av systemet. Det kan också tänkas att själva solföljaren är uppbyggd på ett modulärt sätt så att delen
med bristande funktionsförmåga kan bytas ut.
I tillfälle av uppgradering av solpanelssystemet, dvs. att lägga till flera solpaneler i efterhand är
det bra om detta inte kräver en total ominstallation av systemet.

5.4 Arkitektur

Solpaneler har hittills inte fått en särdeles positiv mottagning estetiskt sätt och därför har den
utseendemässiga fokusen varit på att försöka göra solpanelerna så osynliga som möjligt. Detta
är gjort genom att få solpanelerna
att smälta in resten av miljön med
hjälp av färgsättning och t.ex. installering i nivå med taket. Det
finns dock även exempel på var
solpaneler används som en del av
arkitekturen (t.ex. Widex huvudkontor, se Figur 36) men oftast är
det önskvärt att solpanelerna ska
synas så lite som möjligt. Solpanelerna väcker mer uppmärksamhet
om de inte ligger parallellt med en
yta. Det kan därför vara fördelaktigt att försöka planera solföljaren
så att panelerna inte sticker ut för
Figur 36: Widex huvudkontor där solceller levererade av Gaia Solar pry- mycket från takprofilen.
der fasaden. [97]

5.5 Miljöpåverkan

Solföljaren bör inte belasta miljön så att den miljöfördel som uppnåtts med solpanelerna går till
spillo. Solenergi är en förnybar energikälla och människor som köper solpaneler är förmodligen
någorlunda engagerade i miljöfrågor och därför ligger det en särskild vikt på miljöpåverkan. Användningsfasen bör inte ha någon som helst miljöpåverkan. Därmed är tillverknings- och återvinningsprocessen de kritiska punkterna i denna fråga.

5.6 Storlek & vikt

Solföljaren får inte ta upp för mycket plats eftersom det ofta kan vara ont om utrymme på privathustak.
Hustak är oftast dimensionerade att hålla en vikt mellan 25-55 kg/m² (i Danmark, troligen bättre
hållbarhet i Sverige och Finland där snö kräver bättre hållbarhet) medan solpaneler väger litet
under 20 kg/m² [40].
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5.7 State-of-the-art

I detta kapitel redogörs det för de nyaste innovationerna inom passiv solföljarteknik. En del av
dessa innovationer är långt utvecklade produkter, medan andra endast är på idénivå. Målet med
detta kapitel är att ge en bild av hur den passiva solföljarbranchen ser ut idag och vart den är på
väg i framtiden. Det är viktigt att kunna identifiera andra innovationer på marknaden för att inte
komma på en lösning som redan finns. Med att kategorisera de existerande lösningarna är det
också lättare att hitta ett tomrum på marknaden som kan fyllas och på det sätt komma fram
med en lösning som är genuin och innovativ. Det är heller inte ofta som en lösning inte är inspirerad eller rent av bygger på en annan produkt och därför är det fördelaktigt att känna till vad
som redan finns.
De huvudsakliga källorna för att hitta olika solföljarinnovationer är Derwent Innovations Index, , asknature.org, Google Patents, Google Scholar och Google.
Som redan tidigare nämnt, är det inte många producenter på marknaden som säljer passiva solföljare. En av
dem är i alla fall Zomeworks, vars solföljare fungerar
med vätska som förgasas vid uppvärmning av solljus
och orsakar en obalans i solpanelerna och detta får solpanelerna att vända sig mot solljuset. Funktionsprincipen, som kan ses i Figur 37, är patenterad [41] och har
visat sig fungera bra. Det finns även andra uppfinningar
med liknande lösningar där gastryck används till att reFigur 37: Zomeworks solföljare. [58]
glera en kolv som styrs från två håll och på detta sätt
söker ett balanstillstånd då solpanelen är direkt riktad mot solen [42] [43].
En annan producent som har utvecklat en passiv
solföljare som fungerar med paraffinvax är The Sulas Industries. Deras solföljare som går under namnet The Sulas HelioDrive (Figur 38) fungerar med
endast ett termiskt ställdon som ligger i själva rotationsaxeln och ger upphov till en vridning då kolven förskjuts och häver sig uppåt. Den lineära rörelsen transformeras till en vridningsrörelse med
hjälp av en mekanism där en spiralspringa i ett cylindriskt rör påtvingar den roterande rörelsen.
SunPoint är namnet på solföljaren som vunnit MIT
Clean Energy Prize 2009 priset med ett koncept
som utnyttjar bimetaller [44]. Mekanismen fungerar med bimetaller som får en solpanel att vrida sig
runt en axel. SunPoint har patenterat flera olika
funktionsprinciper [45] och de alla går ut på att låta
Figur 38: Sulas HelioDrive. [59]
bimetaller få till en vridningsrörelse på en solpanel
runt en axel. De har dock inte kommit fram med
en kommersiell produkt än så länge. En bild på en
prototyp kan ses i Figur 39.
Fotoaktiveringskonceptet av Dicker, Rossiter,
Bond och Weaver [46] är en lite mer futuristisk
uppfinning och existerar tillsvidare bara som idé.
Grundläggande tanken är att låta solljus illuminera
en vätska (reversible photobase solution som t.ex.
Figur 39: SunPoint solföljare.[44]
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malachite green carbinol base) som genom en
kemisk reaktion reagerar på solljus med att få
högre pH-värde. Joner från den illuminerade
vätskan sprids sedan ut i en annan vätska (hydrogel) som till följd av jonerna får ett lägre pHvärde. Det låga pH-värdet resulterar i att osmotiska trycket ökar och detta får det flexibla röret
med vätskan (hydrogel) att böja sig mot solljuset. Solföljaren är föreställd i Figur 40.

Figur 40: Fotoaktivering.[46]

SunSaluter (se Figur 41) är ett koncept utvecklat speciellt till utvecklingsländer. Konceptet är
utvecklat av Eden Full och har en väldigt enkel
funktionsprincip. På ena sidan av solföljaren
hänger vattenfyllda flaskor som töms med en
konstant hastighet genom ett filter och på
andra sidan hänger en motvikt. Då flaskorna
Figur 41: SunSaluter. [98]
långsamt blir lättare, vänder sig solpanelen till
följd av balansändringen. Solföljaren kräver påfyllning av vatten varje morgon och är därför inte självförsörjande angående energiförbrukning.
Solföljaren är alltså inte passiv enligt definitionen i kapitel 4 ”Solföljare”.
Professor Hongrui Jiang har
kommit på en solföljare som
fungerar med flytande kristall
elastomer (engelska Liquid crystal elastomer (LCE)) och
nanorör i kol [47]. Idén går ut på
att använda kolnanorör som är
väldigt bra på att absorbera solljus i olika våglängder och därmed kan motta värme effektivt.
Värme överförs från nanorören
till det flytande kristall
elastomeren som drar ihop sig
vid uppvärmning. Bakom nano- Figur 42: LCE + nanorör. [99]
rören liggen speglar för att effektivisera illuminationen av rören. Då elastomeren minskar i volym, tippar solpanelen i den riktning
som solljus kommer ifrån (se Figur 42).
I ett koncept utvecklat under ett kandidatarbetsprojekt på DTU av Karl Villemoes [48]
används termiska ställdon till att vrida en kamaxel som styr solpanelerna. En schematisk
bild på en prototyp av konceptet kan ses i Figur 43.
Figur 43: Termiskt ställdon + kamaxel. [48]
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En annan lösning, uppfunnen av Gubarev A.,
Ganpantsurova och Belikov K, med utnyttjande av någon slags kamaxel kan ses i Figur
44. Funktionsprincipen förblir oklar.
Ett annat studerandeprojekt på DTU utvecklat
av Nökkvi Sigurdarson resulterade i en ”solblomma med bimetallsspiraler” [49] och kan
ses i Figur 46. Solföljaren är menad att använ- Figur 44: Solföljarsystem med kamaxel. [100]
das till att omdirigera solljus i en solljustunnel
och leda solljuset in i en byggning som belysning. Solföljaren använder bimetallspiraler som
utvidgar sig vid uppvärmning till att resa upp speglar som omdirigerar solljuset ner i tunneln.
Ett ytterligare studerandeprojekt på DTU ledde til en lösning som kan ses i Figur 45. Konceptet
blev framställd till en fungerande prototyp av projektets ägare Charlie Haagendrup under hans
kandidatarbete. Solföljaren är visserligen självförsörjande angående förbruksenergi men är datorstyrd och är således en aktiv solföljare och hör alltså inte till gruppen av innovationer inom
passiv solföljning.
Till sist kan även en produkt från producenten Ciralight (se Figur 47) nämnas. Solföljaren är till
för ljustunnlar till byggningar och använder reflekterande spegelsystem som kan rotera runt en
axel till att rikta solljus in i en ljustunnel. Även denna solföljare är aktiv då den styrs av en liten
GPS kontroller som drivs av en liten solcell [50].
I Tabell 6Tabell 6: Marknadsöversikt över passiva solföljare idag. är alla passiva solföljare presenterade i detta kapitel visade i en och samma tabell där det framgår hur de nuvarande lösningarna täcker marknaden. Som det kan ses i tabellen så är det fortfarande goda möjligheter
för nya innovationer på marknaden för passiva solföljare. Det ska poängteras att marknadsattributen i tabellen endast avspeglar de egenskaper som eftersöks i detta projekt. Marknadsutsikten för ett annat projekt med andra målsättningar kan alltså se annorlunda ut än i detta projekt.

Figur 45: Aktiv solföljare utvecklad under ett kandidatarbete på DTU. [101]

Figur 46: Solblomma med bimetallsspiraler.[49]

Figur 47: Ciralight Sun Tracker 400. [50]
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Tabell 6: Marknadsöversikt över passiva solföljare idag.

Koncept

Rotationsaxel

Zomeworks
SunPoint

Singel
Singel

Fotoaktivering
LCE + nanorör
Termiska ställdon
+ kamaxel
Solblomma med
bimetallsspiraler
Sulas HelioDrive.

Monterbar på
lutande privathustak
Nej
Ja

Persiennstyrning möjlig

Fungerar året
runt i Norden

Nej
Nej

Ja
Nej

Odefinierbart
*
Pseudo tvåaxlad **
Singel

Odefinierbart

Odefinierbart

Odefinierbart

Odefinierbart

Nej

Odefinierbart

Vågrät
molnposition
Nej
Odefinierbart
Odefinierbart
Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Azimut tracking
Singel

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

* Odefinierbar = kan inte avgöras för konceptet i dess nuvarande utformning
** Pseudo = solföljaren reagerar i två riktningar men är endast ”smart” i ena riktningen,
dvs. känner inte av var solen är i den ena riktningen även om den rör sig i den riktningen

5.8 Produktkrav

Det huvudsakliga målet för detta kapitel är att skapa produktkrav för det kommande konceptet.
Produktkraven ska avgränsa lösningsrummet till en storlek som möjliggör kreativa men applicerbara lösningar.
Sammandraget kan det sägas att detta kapitel strävar efter att ge en bild av hurdana krav och
förväntningar det ställs på det koncept som ska utvecklas. Det finns väldigt många olika inverkande faktorer och därmed finns det också ett flertal överväganden att göra för att lösningen
ska bli bra.
I detta projekt har produktkraven två uppgifter: att styra idékläckningsprocessen på rätt spår
och att stå som grund för grundspecifikationerna som används till evaluering av skapade konceptidéer.
Utifrån marknadsbehoven, bestäms produktkraven genom att gå igenom ett antal olika skeden
definierade som följande [51]:
1. Tänk över de olika nivåerna som designproblemet kan lösas på. Det finns tre olika nivåer:
a. Alternativa produkter
b. Olika typer av en bestämd produkt
c. Olika särdrag av en bestämd produkttyp.
2. Överväg vilken nivå designlösningen ska ligga på.
3. Identifiera de prestandaattribut som marknadsbehoven ger upphov till. Attributen ska
vara applicerbara oavhängigt av den valda designlösningen.
4. Specificera produktkrav till varje prestandaattribut. Produktkraven ska vara så kortfattade och klara som möjligt. Kraven ska helst vara i form av mätbara kvantiteter och befinna sig inom intervall definierade av värden.
I den mer abstrakta problemformuleringen (se kapitel 1.3 ”Problemformulering”) för designproblemet i detta projekt specificeras inte lösningen till en viss produkt och härmed skulle problemet lösas på nivån med högsta möjliga frihetsgrad, dvs. ”Alternativa produkter”. Det finns dock
vissa aspekter som gör att det går att avgränsa lösningsrummet en del.
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Lösningen kunde framföras på ett sätt som inte kräver att själva solpanelerna rör på sig, dvs. så
att de ligger stilla och solljuset styrs in i rätt vinkel mot dem. En sådan lösning skulle kräva ändring av riktning på infallande solljus, t.ex. med speglar eller linser. Detta ökar dock rätt mycket
på komplexiteten av systemet, då det blir ett måste att antingen ha linser eller speglar ovanför
panelerna.
Således kvarstår lösningar som bygger på att styra själva solpanelen vinkelrätt mot det infallande
solljuset. Nu är det alltså möjligt att tala om nivån ”olika typer av en bestämd produkt”, dvs. den
mellersta nivån där problemet kan lösas på.
Problemformuleringen (abstrakta) ger inga fordringar på hur maskinen ska utföra sin uppgift och
därmed är det inga begränsningar angående nivån ”Olika särdrag av en bestämd produkttyp”.
Nu kan slutsatsen dras att lösningen ska ligga på nivån ”Olika typer av en bestämd produkt”, dvs.
lösningen ska vara en solföljare men typen av solföljare är inte bestämd.
(Den mer konkreta problemformuleringen begränsar produkten till produkttyper med termiska
aktuatorer och skulle leda till att problemet skulle lösas på nivån ”Olika särdrag av en bestämd
produkttyp”. Eftersom det dock inte är fördelaktigt att begränsa brainstorming-processen för
mycket så tillåts lösningar på nivån ”Olika typer av en bestämd produkt”.)

5.9 Produktattribut

Utifrån marknadsbehoven är följande produktattribut konstruerade:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pålitlig funktion
Ekonomiskt lönsam investering
Lätt att installera
Underhållsfri
Lätt reparation
Lätt uppgradering
Diskret utseende
Miljövänlig
Möjlig att montera på privathustak.

Till näst ska dessa produktattribut översättas till produktkrav. Produktattributen är sammankopplade med produktkrav enligt Tabell 7.
Tabell 7: Övergång från produktattribut till produktkrav.
Produktattribut
Pålitlig funktion

Ekonomiskt lönsam investering
Lätt att installera
Underhållsfri
Lätt reparation

Produktkrav
Vindtålighet
Vattentålighet
Slitstark
Noggrannhet av tracking
Kostnad
Felinstallering inte möjlig
Servicefria komponenter
Utbytbara komponenter eller utbytbar i sig vid felläge

Lätt uppgradering

Möjlighet för uppgradering av solpanelssystemet utan total ominstallation

Diskret utseende (minimering av solföljarens
indirekta inverkan på takprofilen)

Solpanelssystemets höjd från takytan

Miljövänlig

Material, framställningsmetoder samt återvinning av produkten
miljövänligare än för en aktiv solföljare

Möjlig att montera på privathustak

Storlek
Vikt
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5.10 Specificering av produktkrav

Till näst specificeras produktkraven och ges numerära krav allt efter vad som är möjligt att fastslå
vid det här laget. De slutgiltiga produktkraven ses i Tabell 8.
Tabell 8: Produktkrav.

Produktkrav
Vindtålig:

Måste/Ö
nskan
vindstöt 60 m/s, 10 min medelhastighet 45 m/s (rekord- M
siffror för Danmark [52])

Vattentålig:
Slitstark:
Noggrannhet av tracking:
Noggrannhet av tracking:
Kostnad:

ska tåla regn, dvs. ska vara korrosionsskyddad
ska tåla minst 30*365=10950 rörelser
högst +/- 25 ˚ avvikelse
högst +/- 10 ˚ avvikelse
procentuellt mindre ökning än procentuella mervärdet av
energiutbytet
Felinstallering inte möjlig:
det ska bara gå att installera solföljaren på ett enda sätt
Servicefria komponenter:
har en livslängd på minst 30 år
Utbytbara komponenter el- Modulindelning som möjliggör utbyte av komponenter
ler utbytbar i sig vid felläge: och/eller solföljare i helhet
Möjlighet för uppgradering
av solpanelssystemet utan
total ominstallation:
Solpanelssystemets
höjd
från takytan:
Material, framställningsmetoder samt återvinning av
produkten miljövänligare än
för en aktiv solföljare:
Storlek:
Vikt:

M
M
M
Ö
M
Ö
M
Ö

Monteringsstativ med modulärt gränssnitt som möjliggör Ö
montering av tilläggspaneler
Max 0,5 m

Ö

Max GER (Gross Energy Requirement) 1494 MJ/panel Ö
(panelyta 0.65 m²) och GWP (Global Warming
Potential) 80 kg CO2/panel [53]
Solföljarenheten får ha mått på max 1m*0,5m*0,5m
Ö
Montering av solföljaren får inte leda till en överskridning M
av 25 kg/m² belastning på hustaket.

5.11 Sammanfattning av kapitel

I detta kapitel har marknadsbehoven för en passiv solföljare undersökts och beskrivits. Utifrån
dessa har sedan produktkrav givits för en ny lösning.
Marknadsutsikterna för solföljare har värderats med hjälp av ett räkneexempel där lönsamheten
av solföljare har jämförts gentemot lönsamheten för stationära solpaneler. Beräkningarna gav
positiva resultat för installering av solföljare, såväl för off-grid som nätanslutet.
Utgångspunkten för att en solföljare ska ha framgång som en produkt är ett den är en ekonomiskt lönsam investering. Detta realiseras genom att solföljaren medbringar tillräckligt med
energimervärde till ett rimligt pris. Eftersom dagens solföljare redan har så gott som maximiprestanda, ligger fokusen för framtida solföljare på priset.
En solföljare är en tilläggsenhet till solpanelssystemet och det är således ytterst viktigt att solföljaren är pålitlig i bruk. Om installering av solföljaren ökar risken att energiutbytet försämras
pga. att solföljaren inte fungerar korrekt, lönar det sig inte att ta risken att installera solföljaren.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de mest vägande egenskaperna för en solföljare för
privathustak antas vara pålitlighet och pris.
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6 Konceptgenerering

I detta kapitel utvecklas ett koncept för en passiv solföljare. Med produktkraven som grund,
genomgås både kreativa och systematiska processer för att utveckla ett flertal konceptidéer.
Konceptgenereringen är en dynamisk process som ”lever” under hela processens förlopp. Detta
betyder att även lösningsrummet åtar ändringar medan projektet går framåt.
Utifrån ett antal konceptidéer väljs ett koncept att gå vidare med. Valet av koncept görs med
bestämda metoder som strävar till en så objektiv beslutsfattning som möjligt.
Den vidaregående konceptidén utvecklas till ett fullständigt koncept som sedan konstrueras som
en 3D-modell i ett CAD-program. Därefter överförs den tredimensionella modellen till tvådimensionella arbetsritningar som används till att framställa en prototyp.
Det finns väldigt många olika redskap för att underlätta konceptgenereringsprocessen. I detta
projekt börjas designprocessen med ett fritt brainstormande om koncept varpå metoder som
hjälper i att systematisera processen tas i bruk. Därtill används naturen som inspiration för nya
kreativa lösningar.
Designprocesser sammanliknas ofta med en så kallad ”dubbeldiamant” som är en beskrivning
på hur lösningsrummet blir större och mindre under processens gång och på detta sätt stegvis
tar sin slutgiltiga form. I Figur 48 ses en tolkning av ”dubbeldiamanten” där den första diamanten
uppstår av att först divergera processen genom att anskaffa insyn i ämnet, dvs utforskning, varpå
processen konvergerar då problemet definieras. Efter det börjar sökandet av lösningar, dvs designskedet (design) och till sist utvecklas en lösning (develop). Dessa skeden följer sällan en helt
klar och tydlig genomföring utan oftast måste det tas ett antal itererande steg för att nå målet.
Den första diamanten svarar på frågan ”vad är problemet som ska lösas?” medan den andra
diamanten svarar på frågan ”hur ska problemet lösas?”.

Figur 48: Dubbeldiamant.[54]
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6.1 Biomemitik

I detta projekt forskas det i olika naturens metoder att följa solen för att se om det är något som
kan användas som en teknisk lösning i detta projekt. Biomemitik är den gren av vetenskap där
naturen används som inspiration till olika tekniska ingenjörsproblem. För att utföra ett produktutvecklingsprojekt med hjälp av bio-inspirerad design, kan det användas olika litteraturdatabaser för att hitta redan noterade principiella metoder som kunde vara relevanta till det givna
problemet. Eftersom det ofta är relativt noggrant förutbestämt vad produktutvecklingen ska
leda till, som i detta projekt ”att följa solen”, kan sökningen efter lösningar specificeras med
söktermer som beskriver problemet eller lösningen i fråga. Researchprocessen kan lätt bli för
extensiv och därför kan det vara bra att försöka reda ut vilken typ av fenomen det är önskvärt
att hittas.
Först utfördes grundläggande sökning i databasen för biomemitik asknature.org och diverse
andra litteraturdatabaser som DTU Findit, Aalto-universitetets databas Alli, REX Det kongelige
bibliotek og Københavns Universitets biblioteksservice samt Google Scholar. Därefter kunde det
formas fram en slags kategorisering av fenomen för att underlätta processen. Rörelsefenomen
bland växter kan delas in i två huvudgrupper:
1
2

Nasti är växternas rörelse som sker oberoende av riktningen av den stimulus som ger
upphov till rörelsen
Tropism är växternas rörelse där de reagerar i en viss bestämd riktning beroende på var
stimulansen kommer ifrån.

I detta projekt är det alltså intressant att titta på fenomen med tropism eftersom solföljaren
måste kunna ”känna av” varifrån solljus kommer. Tropism kan vidare delas upp i flera olika undergrenar som skils åt på basis av vad för typ av stimulans det är frågan om. ”Fototropism” är
växternas egenskap att växa i riktning av inkommande ljus och detta är en irreversibel rörelse.
”Heliotropism” igen är växternas förmåga att röra sig i förhållande till just specifikt solljus och
implicerar en reversibel rörelse.
En annan distinktion kan göras mellan fenomen som görs av levande respektive döda celler. I
vissa växter kan döda celler genomgå vissa förutbestämda ändringar som ett svar på ändringar
i omgivningens miljöförhållanden. Vilket fenomen som bäst matchar behoven i detta projekt går
inte att avgöra men det är bra att ha tillsyn över vad som finns eftersom detta underlättar analyseringen av funna lösningar.
Det finns tre grundläggande sätt som växter följer solen på (se Figur 49) [55]:
1
2
3

Motverkning av tillväxt på den illuminerade sidan
Hormoner med tillväxtfrämjande effekt transporteras från den illuminerade sidan över
till den skuggade sidan
Illuminerade tepaler stimulerar tillväxt på den skuggade sidan.

Hittills presenterade lärdom om biomemitik i detta kapitel är mer eller mindre grundläggande vetskap om växternas solföljningsförmåga och tillför i sig inte särskilt
mycket intressant innehåll till detta projekt. För att hitta
mer unika lösningar, genomfördes en litteraturstudie i
olika biologiska fenomen som kunde användas antingen
som sådana eller som inspiration till detta projekt.
Figur 49: Växternas olika sätt följa solen.[55]
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Själva fenomenet att följa solen kan delas upp i tre olika steg:
1
2
3

Motta solljus.
Signalera att solljus mottagits från en bestämd vinkel.
Röra sig i förhållande till solljuset.

Genom att använda denna uppdelning av problemet, söktes det efter fenomen i naturen som
kunde lösa något eller flera av dessa delproblem. De flesta av de funna naturföreteelserna på
solfölning gav inga användbara idéer men det hittades ett intressant naturexempel på hur
mottagning av solljus kan arrangeras. I Figur 50 ses hur bladen på växten Lavatera cretica känner av riktningen av mottaget solljus med hjälp av vinklade fotoreceptorer i cellväggarna.
Denna företeelse gav inspiration till ett alternativt sätt att känna av riktning av mottaget solljus
och ledde till en principiell lösning, ”2-vägs lamell” som kan ses i kapitel 6.3 ”Systematisering”.

Figur 50: Solföljning för bladen i Lavatera cretica [46].

6.2 Konceptidéer med kreativa metoder

I det kreativa skedet av konceptgenereringen uppritades allt som allt sju olika konceptidéer (se
Bilaga 1 – Koncept):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2-vägs lamell
Elektriskt ställdon driven av styrpanel
Värmeutvidgande band
Rälssystem
Forcerad vridning
Vajersystem
Mer värme – mer rörelse.

6.3 Systematisering

Efter att alla konceptidéer som det kreativa skedet medfört är uppritade på papper, fortsätter
konceptgenereringen med en mer systematisk approach. Systematiseringen är en konvergerande aktion där lösningarna blir definierade och kategoriserade. Meningen med detta är att
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Figur 51: Funktionsträd.

kategorisera idéerna så att det är lättare att ha översyn över vilka potentiella lösningar som redan är inkluderade i nuvarande idékollektion och vilka lösningar som inte ännu utforskats. Då
lägesstatus är utvärderat, kan nya lösningar uppfinnas och därmed utvidgas lösningsrummet
igen.
För att få en bättre helhetsbild av problemet är det praktiskt att dela upp problemet i funktioner
(se Figur 51) där huvudfunktionen ”Maximera solintag” först delas upp i tre möjliga funktioner
som kan åstadkomma huvudfunktionen. Därefter delas funktionen ”följ solen” upp i ytterligare
fyra delfunktioner som fungerar som en generell uppdelning av rotfunktionen.
Funktionsträdet används därefter till att konstruera ett processdiagram (Figur 52) som beskriver
ordningsföljden för delfunktionerna. Varje delfunktion har minst ett inkommande och utgående
flöde som kan vara antingen energi, signaler eller materia [56]. I processdiagrammet är två tilläggsfunktioner, ”koncentrera solenergi” och transformera rörelsetyp”, tillagda som valfria
funktioner, dvs. funktioner som kan inkluderas i en lösning vid behov.

Figur 52: Processdiagram.

Till följande söks principiella lösningar till delfunktionerna presenterade i processdiagrammet.
En principiell idé kan anta flera kvantitativa lösningar [57]. Då konceptet att gå vidare med är
valt, framläggs olika kvantitativa lösningar som den principiella lösningen kan realiseras med.
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Funktionen ”Identifiera riktning” (se Figur 53) delas upp i tre kategorier för identifiering av riktning och de är:
1. Selektiv avskärmning
2. Gradvist ökande permeabilitet
3. Luminansbalans.
Selektiv avskärmning syftar på principer som avskärmar ljus skarpt, dvs med avskärmningar som
antingen släpper igenom ljus eller inte. Gradvist ökande permeabilitet är principer där en del av
ljuset släpps igenom avskärmningen, dvs avskärmningen är semipermeabel. Luminansbalans är
en princip där riktning av ljuset definieras genom att enheten är riktad mot ljuset då ljuset inverkar med lika styrka på två jämförelsepunkter.

Figur 53: Olika principiella lösningar till funktionen ”Identifiera riktning”.

Principiella lösningar till
funktionerna ”Koncentrera solenergi” och
”Uppta solenergi” kan ses
i Figur 54 och Figur 55.

Figur 54: Olika principiella lösningar till funktionen ”Koncentrera solenergi”.

Figur 55: Olika principiella lösningar
till funktionen "Uppta solenergi".
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Eftersom Funktionerna ”Konvertera solenergi” och ”Generera rörelse” är förknippade till
varandra, sammanslås dessa funktioner (se Figur 56) vid framläggning av de principiella lösningarna i Figur 59.

Figur 56: Sammanslagning av funktionerna "konvertera solenergi" och "generera rörelse".

I Figur 58 och Figur 57 visas principiella lösningar för funktionerna ”Förstärk signal” och ”Transformera rörelsetyp”.

Figur 58: Olika principiella lösningar till funktionen
"Förstärk signal".
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Figur 57: Olika principiella lösningar till
funktionen "Transformera rörelsetyp".
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Figur 59: Olika principiella lösningar till funktionsparet "Konvertera solenergi + generera rörelse".

6.4 Morfologi

De principiella lösningarna kommer bäst till användning då de läggs i en morfologisk tabell som
hjälper i att få översikt av påfunna och outforskade möjligheter. I en morfologisk tabell är olika
koncept definierade enligt hur de löser olika delfunktioner som är formulerade för problemet i
fråga. Varje delfunktion kan lösas med olika principiella metoder och olika koncept får alltså
olika kombinationer av principiella lösningar i den morfologiska tabellen. Morfologisk tabell över
påfunna principiella lösningar kan ses i Tabell 9.
Tabell 9: Morfologisk tabell.

Identifiera
riktning

Koncentrera solenergi

Uppta
solenergi

Konvertera solenergi +
generera rörelse

Förstärk effekt

Transformera
rörelsetyp

1.1
2-vägs lamell

2.1
Parabol

3.1
Direkt

4.1a
Vätska i behållare

5.1
Relä

6.1
Excentrisk

1.2
Ensidig avskärmning

2.2
Heliostat

3.2
Indirekt

4.1b
Luft i behållare

5.2
Hävstång

6.2
Ändring av rotationsaxel

1.3
Tratt

2.3
Parabolic through

4.1c
Vätska + luft i behållare

5.3
Fjäder

6.3
Böjning

1.4
Ljushål

2.4
Fresnel

4.2
Bimetall

5.4
Kugghjul

1.5
Gradvist avskärmande
1.6 Luminansbalans

2.3
Glaskula

4.3
Värmeelastiska band
4.4
Ämne med
fasändringsegenskaper
4.5
Stirlingmotor
4.6a
Solcell + elektromotor
4.6b
Solcell + elektromagnet
4.6c
Solcell + elektroaktiv polymer
4.6d
Solcell + magnetventil
4.7
Ångturbin
4.8
Fotoaktivering
4.9
Minnesmetall

Enligt definitionen på en passiv solföljare använd i denna rapport, kan principiella lösningarna
4.6 och 4.7 till delfunktionen ”konvertering av solenergi + generera rörelse” användas i en passiv
solföljare. Enligt en mer allmän uppfattning skulle användning av dessa lösningar troligtvis leda
till att solföljaren skulle definieras som en aktiv solföljare.
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Koncept genererade under fri intuitiv och kreativ brainstorming:
2-vägs lamell 1.1 + 3.1 + 4.4 + 6.1
Elektriskt ställdon driven av styrpanel 1.6 + 3.2 + 4.6a + 6.1
Värmeutvidgande band 1.2 + 3.1 + 4.3 + 6.1
Rälssystem 1.2 + 3.1 + 4.3 + 5.4 + 6.1
Forcerad vridning 1.2 + 3.1 + 4.4 + 6.3
Vajersystem 1.2 + 3.1 + 4.4 + 5.2 + 6.1
Mer värme – mer rörelse 1.5 + 3.1 + 4.4 + 6.1
Som det kan ses från tabellen, ligger många av de hittills konstruerade koncepten väldigt nära
varandra. För att utvidga lösningsrummet ska därför morfologiska tabellen användas till at se
vilka lösningskombinationer som inte har setts igenom ännu. Det är inte nödvändigt att konstruera lösningar för varenda teoretiskt möjlig kombination eftersom detta troligtvis inte är värt tiden. Det viktiga är att ha många olika slags lösningar som möjligt så att de olika möjligheterna
inom lösningsrummet har utforskats.
Till följande ser vi på hur de existerande koncept som påträffades under researchskedet hamnar
på den morfologiska tabellen:
Zomeworks [58]1.5 + 3.1 + 4.1c + 6.1
The Sulas HelioDrive [59] 2.3 + 3.2 + 4.4
SunPoint [45] 1.2 + 3.1 + 4.2 + 6.1
Fotoaktiveringskonceptet av Dicker, Rossiter, Bond och Weaver 1.2 + 3.2 + 4.7 + 6.3
LCE + nanorör av Professor Hongrui Jiang 1.6 + 2.3 + 3.2 + 4.4
Termisk aktuator + kamaxel av Karl Villemoes 1.2 + 3.1 + 4.4 + 5.4 + 6.1
Solblomma med bimetallsspiraler av Nökkvi Sigurdarson 1.4 + 3.2 + 4.2

6.5 Evaluering

I kapitlet 6.3 ”Systematisering” kategoriserades alla hittills konstruerade och påträffade koncept, dvs både koncept uppfunna under detta projekt och redan existerande koncept konstruerade av andra. I detta kapitel evalueras de egna koncepten med målet att hitta den bästa lösningen att gå vidare med. Evalueringen sker i två rundor, varav den första är till för att pröva
evalueringssättet och för att gallra bort de sämsta idéerna. Första rundan kan också hjälpa i att
initiera tankar om ytterligare nya koncept som kan tilläggas före den slutgiltiga evalueringen
sker. För att få en så objektiv syn på evalueringen som möjligt, utförs den genom grundspecifikationer som används som grund för valet av koncept. Grundspecifikationerna bygger på produktkraven presenterade i kapitel 5.10 ”Specificering av produktkrav”. Grundspecifikationerna
består av krav och kriterier och är listade temavis i Tabell 10. Under varje tema är en rad frågor
med tillhörande krav och/eller kriterier uppradade. Därtill är frågorna vid behov vidare klargjorda i sista kolumnen ”Kommentarer”. För att ett koncept ska vara dugligt och överhuvudtaget
betraktas som en lösning till det givna problemet ska det uppfylla alla ställda krav. För att bestämma vilket av de dugliga koncepten som är bäst, värderas de på olika kriterier som är bestämda utifrån marknadsbehoven.
Kriterierna är viktade enligt hur viktiga de anses vara. För att vikta kriterierna, är de först konverterade till målformuleringar för att göra tankegången lättare under viktningsprocessen. Ett
mål beskriver vad som ska nås medan kriterierna beskriver hur målet nås. Målen jämförs med
varandra så att varje mål är komparerat med var ett av de andra målen. På detta vis får kriterierna ett värde som är relativt till de övriga målen och härmed kan dessa vägda multiplar användas i bedömningen av koncept.
I detta projekt används två metoder för evaluering. Den första är en modifiering av en metod
som kallas PUGH [51] (efter Stuart Pugh) och går ut på att värdera koncepten i förhållande till
ett referenskoncept. Metoden är speciellt användbar för att kolla om det är lönsamt att fortsätta
utforska i ett koncept. Om ett koncept får negativ resultat i PUGH värderingen, betyder det att
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det i sin helhet är en sämre lösning än referenslösningen och därmed är det ingen idé att lägga
mer tid på det konceptet. Metoden ger även ett resultat för koncepten sinsemellan men gör inte
fullt så mycket mening i det sammanhanget eftersom metoden är relativt svartvit (”ja eller nej
baserad”) i sin omfattning. Vanligtvis används inte en viktning i PUGH metoden eftersom den är
menad som en snabb och enkel metod till att välja koncept. I denna evalueringsprocess har metoden dock använts tillsammans med viktade faktorer eftersom detta ger en mer rättfärdig evaluering då de olika kriterierna har väldigt varierande relevans.
Då PUGH metoden använts för att fälla bort sämsta alternativen, kan ”vägda mål” [51] (från
engelska: weighted objectives) metoden tas i bruk. I denna metod ges varje koncept ett vitsord
på hur bra konceptet presterar på respektive kriterier. Resultatet av denna metod anger hur
koncepten förhåller sig till varandra och metoden lämpar sig därför bra till att välja det bästa
konceptet.
Tabell 10: Grundspecifikationer.

Faktor
Krav
Grundläggande krav
1) Passiv trackAnvänder endast solenergi (eller
ing
annan energikälla som möjliggör
intern energiförsörjning) för att
fungera
2) Sätt att funSka vara självorganiserande, dvs.
gera
ingen central styrning m.h.a. dator
3) Returrörelse

Ska kunna repetera rörelsen (följa
solen), dvs återuppta morgonposition

4) Backtracking

Solföljaren får inte orsaka beskuggning av solpaneler

5) Vändgrad

Minimi 90˚

Hållbarhet
6) Vindtålighet

7) Vattentålighet
8) Slitstark

Ska tåla minst 30 (år) * 365 (dagar
per år) = 10950 rörelser

Installation & Service
11) Risk för felinstallation
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En solföljare kan ha följande grundställningar: östligt läge, horisontellt läge eller
obestämt (det läge som solföljaren har
stannat i då ljusstrålning upphört). Returrörelsen kan således ske under natten eller på morgonen beroende på vilken
grundställning solföljaren har.

Får gärna vara bredare

Starkaste vindförhållandena i Danmark:
vindstöt 60 m/s, 10 min medelhastighet
45 m/s 12 [52]
Betyder att enheten t.ex. är korrosionsskyddad
Bättre om den tål mer

Ju mindre, desto bättre
Får gärna vara lättare

Minimering av ”installationsfällor”, dvs felaktiga men möjliga
installationssätt
Ju kortare desto bättre

12) Installationstid

Ju lättare att montera och demontera, desto bättre
Ska inte behöva service oftare än
solpaneler

Kommentarer
Systemet kan dock drivas med elektricitet
så länge energin är ”egenproducerad” av
enheten

Solföljaren ska tåla vindförhållanden som motsvarar de hittills
mest extrema förhållanden som
uppmätts i Danmark
Ska tåla regn

Fysikaliska egenskaper
9) Storlek
Ska rymmas på ett vanligt tak
10) Vikt
Montering av solföljaren får inte
leda till en överskridning av 25
kg/m² belastning på hustaket.

13) Utbytbarhet
av komponenter
14) Servicebehov

Kriterier

Inverkande faktorer: antal monteringssteg, interface till resten av systemet
Lätt montering/ demontering uppnås via
en modulär produktarkitektur
Servicebehov mäts i antal komponentbyten eller andra åtgärder under produktens
förväntade livslängd (minst 30 år)

15) Lätt att göra
service
Indirekta produktegenskaper
16) MiljövänligMaterial, framställningsmetoder
het
samt återvinning av produkten
miljövänligare än för en aktiv solföljare
17) Kostnad
Procentuellt mindre ökning än
procentuella mervärdet av energiutbytet
18) Lätt att fram- Ska gå att framställa med existeställa
rande tillverkningsmetoder
19) Utseende

Max 1 m från takprofilen

Funktionspålitlighet
20) Komplexitet

Får gärna vara designad så att
det är lätt att utföra service på
enheten

T.ex. enheten är inte krånglig att handskas
med pga. vajrar som är i vägen etc.

Ju mindre negativ miljöpåverkning, desto bättre

Aktiv solföljare: GER (Gross Energy
Requirement) 1494 MJ/panel (panelyta
0.65 m²) och GWP (Global Warming
Potential) 80 kg CO2/panel [53]

Får gärna vara billigare
Ju lägre krav på framställningen, desto bättre
Ska inverka så lite som möjligt
på takets utseende

Inverkande faktorer: användning av standard komponenter, behov av specialprocesser eller specialkunskap
Inkluderar även annat än höjd från taket,
så som utformning, installationsläge på
taket, färg, etc.

Ju mindre antal komponenter,
desto bättre

En mycket modulär produktarkitektur kan
göra produkten komplex

21) Stabilitet

Desto stabilare desto bättre

Ska vara stabil så att t.ex. fågel eller fotboll inte orsakar felläge

22) Vind

Vindhastighet som solföljaren
ännu fungerar normalt vid, dvs
riktar panelerna mot solljus

Inte att förväxlas med max vindhastighet
förrän enheten går sönder (punkt 6)

Omgivningstemperaturen ska
inverka så lite som möjligt på
solföljarens funktion

Inte att förväxlas med punkt 24

23) Nederbörd
24) Vinter (kyla)
25) Omgivningstemperatur
26) Positionsåterupptagning efter
molnperiod
Prestanda
27) Noggrannhet
av tracking

Solföljarens funktion ska inte påverkas av att den blir våt.
Ska inte sluta fungera pga. snöfall.
Enheten får inte sluta fungera
pga. frost
Ska kunna fungera i en omgivningstemperatur som varierar
mellan -5˚ och +35˚
Ska kunna följa solen även då solljuset inte är konstant

Ända ner till 10˚ avvikelse är
förbättring av någon betydelse

28) Prestanda
under diffusa
ljus-omständigheter
29) Rörelsehastighet
30) Reaktionstid

31) Drivkraft

32) Rörelsejämnhet
33) Oscillation

Ska så bra som möjligt kunna
”hitta” solen efter molnperiod

Avvikelse från den momentana optimala
positionen

Ju snabbare positionsändring
till horisontellt läge under diffusa ljusomständigheter, desto
bättre
Rörelsehastigheten måste vara så
pass hög att solföljaren ”hinner
med solen”

Solen ”rör sig”(i medeltal) med 15˚/timmen över himlen

Reaktionstiden ska högst fördröja
solföljaren med 25˚, dvs. reaktionstiden får högst vara ca 100
min.
Ska minst ha kraft till att driva en
solpanel

Då reaktionstiden är kort, kommer solpanelerna snabbare i optimal vinkel efter
molnöverdrag eller på morgonen.
Ju mera solpaneler som kan drivas med en och samma solföljare, desto bättre
Ju jämnare gång, desto bättre

Oscillation bör minimeras, dvs.
solföljaren ska inte överkompensera för positionsavvikelsen

En solföljare som t.ex. endast kan inta tre
ställningar (morgon, middag, kväll) har
sämre prestanda än en med flera intervaller

Evaluering av koncept med metoderna PUGH och vägda mål kan ses i Bilaga 7 – Konceptevaluering.
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Som det kan ses i Tabell 11, är resultaten från PUGH och Vägda mål mycket nära varandra. Framför allt kan det noteras att de tre koncept som fick negativt resultat om att ”gå vidare” i PUGH
metoden också var de som fick lägsta slutpoäng i Vägda mål metoden. Gränsen mellan koncept
som går vidare och de som inte gör det är betecknat med en streckad linje i Tabell 11. Det kan
alltså konstateras att kriterierna i den mån fungerar bra, eftersom metoderna ger liknande resultat.
Tabell 11: Jämförelse mellan resultaten från PUGH och Vägda mål.

Rangordning

Vägda mål:

PUGH:

1

Mer värme – mer rörelse

Mer värme – mer rörelse

2

2-vägs lamell

Vajersystem

3

Elektriskt ställdon driven
av styrpanel

Elektriskt ställdon driven av styrpanel

4

Vajersystem

2-vägs lamell

5

Rälssystem

Forcerad vridning

6

Värmeutvidgande band

Värmeutvidgande band

7

Forcerad vridning

Rälssystem

6.6 Konceptidéer med systematiska metoder

Som konstaterat i kapitel 6 ”Konceptgenerering” så kräver produktutvecklingsprojekt nästan
som regel att det tas vissa iterationssteg för att komma framåt. Efter första evalueringsrundan
är det klarare vad som egentligen krävs av solföljaren och det gör det lättare att komma på nya
koncept. Efter att konceptidéerna från det kreativa skedet är evaluerade, användes den morfologiska tabellen för att söka efter lösningar som inte ännu är utforskade. Den systematiska konceptgenereringen resulterade i följande konceptidéer (se Bilaga 1 – koncept):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rotation med elektromagneter
Roterande hjul driven av ballonger
Gravitationsdriven bimetallgunga
Positionering med termiska aktuatorer
Balans med bimetall
Fresnel driven av elektroaktiv polymer.

6.7 Iterationsrunda

I denna iterationsrunda evalueras de nya koncepten tillsammans med de koncept som klarade
sig från ”kvalificeringsgränsen” i första rundan. De nya evalueringarna kan ses i Bilaga 7 – Konceptevaluering.
Det slutgiltiga resultatet från hela evalueringen kan ses i Tabell 12. I ett idealt läge väljs det högst
rankade konceptet att gå vidare med. Eftersom det är omöjligt att ta allt i beaktandet eller att
göra alla aspekter fullständig rättvisa i evalueringsmetoderna ska resultatet analyseras före
några beslut tas. Rangordningen används som grund för det slutgiltiga beslutet. Börjandes med
konceptet som har fått högsta poäng, granskas koncepten för möjliga faktorer som gör att konceptet inte kan väljas. Första koncept som uppfyller alla krav och inte har andra hinder för att
vara en duglig lösning, blir valt till konceptet att gå vidare med.
I första konceptet, ”Mer värme – mer rörelse”, kan det ifrågasättas huruvida konceptet klarar
av kravet ”Ska kunna fungera i en omgivningstemperatur som varierar mellan -5˚ och +35˚”
(nummer 25). Vaxet som ligger i de termiska aktuatorerna har en viss smältpunkt där vaxet tar
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vätskeform och utvidgar sig. Volymexpansionen är starkast vid denna smältpunkt och kolvarna
är avsedda till att reagera på temperaturen i fråga (vilket är fördelaktigt för fönster öppnare till
växthus där just en viss temperatur är viktig). Kolvens förskjutning har alltså inte ett lineärt förhållande till dess temperatur och detta gör att det inte går att använda denna princip till att
reagera på solens olika positioner på himlen eftersom kolvarna inte är menade till att gradvist
reagera på värme. Problemet kan inte lösas och därmed uppfyller konceptet inte alla grundkrav.
Konceptidén kan därmed inte väljas och nästa koncept på listan undersöks istället.
Tabell 12 Slutgiltigt resultat från evalueringen

Rangordning
1
2
3
4
5
6

Koncept
Mer värme – mer rörelse
Positionering med termiska aktuatorer
Rotation med elektromagneter
2-vägs lamell
Elektriskt ställdon driven av styrpanel
Vajersystem

Det nästa konceptet, ”Positionering med termiska aktuatorer” fungerar också med termiska aktuatorer och har uppfyller inte grundkravet ”Ska kunna fungera i en omgivningstemperatur som
varierar mellan -5˚ och +35˚” (nummer 25). Konceptet kunde dock möjligtvis revideras och på så
sätt komma runt problemet.
Problemet som konceptet har i dess ursprungliga utformning är att eftersom temperaturen varierar rätt mycket mellan olika årstider så går det inte riktigt att använda en och samma vaxtyp
för hela året runt. En aktuator med vax i som reagerar vid t.ex. 25 ˚C kan trots direkt solljus
kanske inte komma upp till en så hög temperatur på vintern då omgivningstemperaturen kan
vara långt under frostgränsen. Likaså kan det vara att samma aktuator förskjuts även utan direkt
solljus på riktigt varma sommardagar då temperaturen i skuggan lätt kan stiga över 25 ˚C. Med
andra ord är problemet att aktuatorn är beroende av omgivningstemperaturen och därför inte
fungerar konsekvent i olika temperaturförhållanden. För att värdera om det går att revidera
konceptet så att det uppfyller grundkraven, granskas till följande olika möjligheter till att lösa
problemet med omgivningstemperaturens inverkan på termiska aktuatorerna.

6.7.1 Isolera systemet

För ar komma runt problemet måste det hittas på ett knep att göra omgivningens temperatur
obetydlig för aktuatorn. En möjlighet kunde vara att helt enkelt isolera aktuatorn från omgivningen med att inkapsla aktuatorn med ett isolerande hölje som samtidigt släpper igenom solljus. Detta kunde förverkligas med hjälp av genomskinliga vakuumrör som skulle hålla aktuatorn
isolerad från den omgivande värmen eller kylan. Eftersom rören släpper in solljusets värmestrålning, värms aktuatorn endast upp då solen lyser på den, men inte annars. Solljus går igenom
vakuumrörets genomskinliga ytterrör och träffar sedan ett ljusabsorberande innerrör som
värms upp av solljuset. (Vakuumrören värms även upp litet under diffusa ljusomständigheter
men inte i samma mån som under solljus.) Denna lösning löser inte problemet med att kyla ned
aktuatorerna då de inte längre belyses av solen. Detta leder till att aktuatorerna förblir i deras
utsträckta position även då de är i skugga och därmed kan detta inte tänkas som en lösning.
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6.7.2 Flera reageringstemperaturer

Figur 60: Konceptvariant med flera aktuatorer.

En annan möjlig lösning till problemet är att använda flera aktuatorer med olika reageringstemperaturer (olika vax i) som gör att systemet kan reagera på olika temperaturer trots att en enskild aktuator reagerar vid en specifik temperatur. En bild av hur konceptet kunde se ut kan ses
i Figur 60.
Problemet med denna lösning är att de inverkande krafterna lätt blir stora och då flera av aktuatorerna är expanderande kommer en rörelse i en annan aktuator att ha en mycket liten effekt
på systemet och därmed blir rörelserna mycket små.

6.7.3 Höja reageringstemperaturen

En tredje möjlighet kunde vara att i stället för att försöka förhindra att aktuatorn påverkas av
den omgivande temperaturen, välja ett vax som har en reageringstemperatur som ligger utanför
den temperatur som omgivningen kan ge upphov till. Det vill säga om aktuatorn t.ex. reagerar
vid 50 ˚C så spelar omgivningstemperaturen ingen roll eftersom den aldrig kommer att stiga så
högt (utom möjligen i direkt solljus, vilket inte skulle vara ett problem eftersom detta i själva
verket skulle vara den eftersträvade effekten). Denna lösning skapar dock ett nytt problem nämligen hur nås den höga temperaturen under påverkan av direkt solljus? Det nya problemet är att
reda ut hur värmeeffekten av det instrålande solljuset kan förstärkas.
En uppenbar lösning är att använda en metod för att koncentrera solljuset före det träffar aktuatorn och på detta vis uppnå den önskade temperaturen. I kapitel 6.3 ”Systematisering” är fem
olika metoder för att koncentrera solljus beskrivna med förklarande bilder. Alla dessa metoder
är dock avhängiga av infallsvinkeln av det infallande solljuset. En parabol t.ex. koncentrerar endast solljus då den är riktad mer eller mindre mot det infallande solljuset. En heliostat reflekterar
solljuset i rätt riktning bara då speglarna är riktade i rätt vinkel i förhållande till solen. På grund
av att dessa metoder kräver en positionering i förhållande till solljus så är de ofta försedda med
en solföljare. Koncentrering av solljus används följaktligen också mest i system där själva solpanelerna ligger på plats medan solföljaren följer solen. I detta koncept betyder detta att om aktuatorn är fastmonterad vid en bestämd punkt så måste koncentreringssystemet förses med en
solföljare i sig för att få den primära solföljaren till att fungera. Det säger sig självt att detta är
en paradoxal utkomma och inte kan tänkas som en lösning.
En möjlig utväg till problemet kunde vara att försöka konstruera ett system som släpper in solljus
och därefter håller kvar värmen i systemet genom att begränsa värmetransmission ut i omgivningen. Idén är med andra ord att ”förvara” värmen från det instrålande solljuset så att den
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önskade temperaturen kan nås. Då solinstrålningen upphör skulle systemet sedan långsamt avkyla genom värmetransmission till omgivningen. Då värmen väl är ”fångad” i systemet, hålls den
kvar där pga. ett isolerande lager som omringar värmen. Rent praktiskt sätt skulle ett sådant
system till stor del likna lösningen presenterad i kapitel 6.7.1 ”Isolera systemet”, där ett vakuumrör används till att förhindra omgivningstemperaturen från att inverka på aktuatorn. Den teoretiska tankegången bakom lösningarna är dock olika; lösningen med att isolera systemet går
ut på att helt och hållet separera aktuatorn från omgivningen medan lösningen med att höja
arbetstemperaturen går ut på at skapa en hög temperatur på aktuatorn genom att begränsa
värmetransmission från aktuatorn. I den sistnämnda lösningen är det alltså inte frågan om att
avskilja aktuatorn från omgivningens temperaturpåverkan, utan att göra den obetydlig genom
att använda aktuatorer som reagerar vid en temperatur som omgivningen aldrig når. Det är
alltså frågan om en momentan värmeförhöjning som förloras då solen inte lyser.

6.7.4 Bedömning av konceptduglighet

Lösningen till att uppfylla kravet ”Ska kunna fungera i en omgivningstemperatur som varierar
mellan -5˚ och +35˚” är att använda aktuatorer med en reageringstemperatur som ligger ovanför
omgivningens temperatur. För att uppnå denna temperatur då solen lyser på aktuatorn, används vakuumrör som begränsar värmetransmissionen mellan aktuatorerna och omgivningen.
Då solen inte längre lyser på aktuatorn, kyls aktuatorn långsamt ned pga. värmetransmission
mellan aktuatorn och omgivningen.
Slutsatsen är att det är möjligt att lösa det utpekade problemet i konceptet ”Positionering med
termiska aktuatorer” och därmed väljs detta koncept att gå vidare med.

6.8 Detaljerad design av det valda konceptet

Det valda konceptet kan helt praktiskt sätt verkliggöras på många olika sätt och i detta kapitel
gås dessa överväganden igenom.
En viktig notering att göra är att prototypen som ska byggas ska först och främst fungera som
konkret bevis för att konceptet kan verkliggöras och fungerar. Prototypen ska användas till att
få data på hur bra prestanda som kan nås och vilka eventuella problem prototypen har. Fokus
på designen av prototypen ligger således på att göra den lämplig för testande snarare än på att
optimera den som en helhetsmässig produkt.

6.8.1 Funktionella beslut

En essentiell fråga för konceptet är hur ventilationen ska fungera på solföljaren. En simpel design
är att låta vakuumrören monteras så att aktuatorerna konstant avger värme pga. värmetransmission. En annan design kunde vara att konstruera ett aktivt system som kan koppla värmetransmissionen av eller på. Då solen lyser på aktuatorn skulle värmetransmissionen vara avkopplad för att uppnå hög temperatur och då solen inte lyste på aktuatorn skulle värmetransmissionen vara påkopplad för att försnabba nedkylning av aktuatorn. Det visar sig dock att vara för-

Figur 61: Passiv ventilation.
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hållandevis komplicerat att konstruera ett aktivt system som ska fungera utan elektricitet eftersom detta kräver ventiler som reagerar på solljus men inte på omgivningens värme. Detta i
sin tur leder till ett problem om att bli oavhängig av omgivningens temperatur, dvs. samma problem som själva ventilationssystemet försöker lösa. Lösningen till ventilationen blir alltså ett system där vakuumrören tillåter en liten men konstant värmetransmission mellan aktuatorn och
omgivningen. Tanken är att då solen lyser på aktuatorn, övervinner vakuumrörens inverkan värmeförlusten orsakad av värmetransmission och temperaturen stiger. Då solen inte lyser på aktuatorn, är ventilationen tillräcklig för att kyla ned aktuatorn. En illustration av denna lösning
kan ses i Figur 61.
Angående sättet att överföra aktuatorernas lineära rörelse till vridningsrörelse hos solpanelerna, finns det många olika möjligheter. Alla de bygger dock på den principiella lösningen ”Excentrisk koppling”, illustrerad i Figur 57. I den första versionen av konceptet är det en slags flikar
som sitter på solpanelens vridningsaxel som får upphov till vridningsrörelsen. Denna design är
dock inte så stabil och kan förorsaka att solpanelerna vrider sig oönskat. En ny design där aktuatorernas lineära rörelse överförs till vridning genom ”hävstänger” är därför skapad. I denna
design används en balk som på ena sidan är kopplad till aktuatorerna och på andra sidan till två
solpaneler. På detta vis styrs två solpanelsenheter med ett aktuatorpar. En 3D-bild på hur detta
system ser ut kan ses i Figur 62.
I den första skissen av detta koncept var det för enkelhetens skull inte utritat några avskärmningar. Avskärmningarna är nödvändiga för att apparaten överhuvudtaget ska fungera eftersom
dessa reglerar tiden på dagen då de enskilda aktuatorerna belyses. Avskärmningarna ska vara
placerade så att ena aktuatorn belyses endast om morgonen och den andra endast om kvällen.
På detta sätt kommer systemet i obalans då bara ena aktuatorn är expanderad och denna obalans får solföljaren att vrida på solpanelerna. Avskärmningen kunde implementeras antingen
med en enda del som skulle täcka båda aktuatorerna eller så kunde bägge två aktuatorerna ha
sin egen avskärmning. Med att ha avskärmningen separerad är det förmodligen enklare att hantera prototypen och därmed väljs detta som lösning.

6.8.2 Design för tillverkning och montering

I planerandet av prototypen ska det läggas speciell uppmärksamhet på att den är lätt att framställa och montera. Det är viktigt att prototypen är optimerad till att vara enkel att framställa
eftersom det ska vara möjligt att tillverka prototypen på en relativ kort tid. Lätt montering är till
stor betydelse eftersom det ska kunna vara möjligt att flytta på vissa delar av prototypen för att
hitta de rätta inställningarna till prototypen. Prototypen är dock inte optimerad för tillverkning
i större serier i fabrik utan för tillverkning i mindre metallverkstad. Framställningsmetoden av
prototypen inkluderar inga helautomatiserade tillverkningsmaskiner och därmed är det lite
överdrivet att tala om vad som vanligtvis menas med design för tillverkning och montering (översättning från engelska: Design For Manufacturability and Assembly (DFMA)) men det kan trots
det vara användbart att tänka på de heuristiker som DFMA behandlar eftersom som de i viss
grad kan användas i detta fall likasåväl som i projekt med större omfång.
I denna prototyp läggs det isär märke till modularitet, standardkomponenter och materialval
som alla är inbegripna i DFMA [60].
För att kunna ändra på prototypens inställningar under testandet av enheten, används en modulär produktarkitektur som underlättar ändringar och injustering av enheten. En modul definieras som en eller flera komponenter som har ett gränssnitt till resten av systemet som tillåter
behandling av modulen utan att det har en påverkan på resten av systemet. En modulär produktdesign kan kontribuera till flera olika produktegenskaper och i detta projekt är det främst
en flexibel struktur som eftertraktas. Detta betyder att det är lätt att utföra åtgärder på modulen
som inkluderar ändringar i själva modulen eller montering och demontering av modulen. Den
modulära designen i prototypen är implementerad med hjälp av standard aluminiumprofiler
som är mycket användbara i försöksapparater tack vare de goda möjligheterna för justering av
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delarna som fästs till profilen. Till dessa aluminiumprofiler fästs moduler som är så oavhängiga
av varandra som möjligt.
Användning av standardkomponenter har flera fördelar och i detta projekt är orsaken främst att
minska på framställningstiden av prototypen då delarna inte behöver göras för hand. Denna
prototyp har följande standardkomponenter: aluminiumprofiler, linjära skenstyringssystem och
fjädring (samt muttrar och skruvar). Även vakuumrören kan beställas som färdiga delar vilket
försäkrar att de verkligen fungerar då det troligen är en utmanande uppgift i sig att bygga vakuumrör som har en tillräckligt stor isolerande effekt.
Om vakuumrören måste tillverkas på egen hand ska de ha ett ytterrör i plast (polykarbonat) och
innerrör i koppar. Ytterrören ska släppa igenom solljus men samtidigt vara hållbara. Av denna
orsak är glas inte ett optimalt material för denna uppgift eftersom det lätt spricker. Polykarbonat
igen har en bred användningstemperatur och en hög hållbarhet [61] och anpassar sig därför bra
som material till ytterören. Innerrören ska vara bra på att absorbera strålning samt att transportera värmen vidare till aktuatorn som ligger inuti kopparröret. Koppar har en bra värmeledningsförmåga och är därför passande som material för innerröret. För att öka absorberingsförmågan
målas kopparröret svart på utsidan. En svart yta reflekterar inte synbar strålning tillbaka till omgivningen utan absorberar den istället och detta leder till att föremålet blir varmare än om ytan
skulle vara ljus.
I prototypen används främst aluminium som material. Aluminium är både lätt och hållbart och
det är dessutom lätt att få tag på halvfabrikat som olika rör och plattor i aluminium.

6.8.3 Kvantitativa lösningar

Då alla grundläggande beslut är gjorda för prototypens design, kan dess uppbyggnad ännu varieras med olika kvantitativa lösningar. Kvantitativa lösningar är olika sätt att ordna delarna i
produkten. För ifrågavarande koncept, begränsas de kvantitativa lösningarna rätt mycket av
själva funktionsprincipen av konceptet och därmed är det inte så många olika möjligheter att
välja emellan. Den slutgiltiga kvantitativa lösningen ka ses i Figur 63.
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6.8.4 CAD

Prototypen framställs som en 3D-modell i CAD-programmet Creo Parametric 2.0 och överförs
därefter till 2D-teckningar som används till att tillverka delarna. En färdig 3D-bild av prototypen kan ses i Figur 63. I Figur 64 är prototypen framvisad som en sprängskiss med numrering
på varje tillhörande del. I Tabell 13 är det angivet namn och antal för de numrerade delarna.

Figur 63: 3D-bild av prototypen.

Figur 62: Närbild av excentrisk koppling mellan H-profil och rotationsstång.
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Figur 64: Sprängskiss.

Tabell 13: Stycklista.
Nummer
Namn
1
1200 mm aluminium profil (45 mm)
2
626 mm aluminium profil (45 mm)
3
Vagn
4
Bult
5
Kopparrör
6
Ändskiva a
7
Ändskiva b
8
Styrskena
9
H-profil
10
Polykarbonatrör
11
Ställdon
12
Skjutblock
13
Axelstödbjälke
14
Axelbjälke
15
Rotationsstång
16
Vagnfästekloss
17
Vagnfästeplatta
18
Avskärmning böj
19
Avskärmning fram
20
Avskärmning sida
21
Solpanel
22
Fjäder
23
Fjäderrör
24
Vridningsaxel
25
Stödblock
26
Vakuumrörplatta
27
Flik a
28
Flik b
29
Vakuumrörställning
30
U-profil
31
Vakuumindikator
Totala antalet delar

Antal
2
1
1
6
2
2
2
1
1
2
2
2
4
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
63
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CAD-modellen är uppdelad i flera underenheter (engelska: sub-assembly) (se Figur 66) som är
ihopsatta till den fullständiga modellen. Varje underenhet kan betraktas som en egen modul i
systemet. Vissa delar hör inte till någon underenhet utan står allena som en modul. I Figur 65
ses nåra av de enskilda delarna.
Underenheterna i modulen är avskärmning, ställdonshållare, vakuumrör, vakuumrörshållare,
flänskoppling, linjärt skenstyrningssytem och vagnfäste. Resten av delarna är enskilda delar.

Figur 66: Underenheter.

Figur 65: Enskilda delar.
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6.9 Funktionsbeskrivning av konceptet

I detta kapitel förklaras vad konceptidén går ut på och hur prototypen ska fungera.
Solföljaren utnyttjar ställdon med utvidgande vax i som reagerar på värme. Då solen belyser ett
ställdon, förskjuts kolven och trycker på skjutblocket som ligger placerat i fjädringshuset. Skjutblocket trycker på fjädringen som orsakar en lineär rörelse hos flänskopplingen i kraftens riktning. Eftersom flänskopplingen har fjädring på vardera sidan, rör den sig halva sträckan av kolvens förskjutning. En bild av hur delarna hänger ihop kan ses i Figur 67. Flänskopplingen sitter
fast på H-profilen och dessa rör sig alltså i samma fas. H-profilen är excentriskt fastkopplad till
rotationsstången via en bult på så vis att då H-profilen rör sig lineärt så orsakar detta en vridningsrörelse i rotationsstången. En bild av den excentriska kopplingen kan ses i Figur 62. Rotationsstången är fastmonterad i solpanelen via en fyrkantig bult och på detta vis vrids solpanelen
i takt med rotationsstången.
Det lineära skenstyrningssystemet är till för att stöda H-profilen så att den inte rör sig i oönskade
riktningar. Vagnen som sitter på skenan rör sig med låg friktion tack vare kulsystem i vagnen.

Figur 67: Närbild av ställdonsmekanismen.

6.9.1 Termiska aktuatorerna & avskärmning

Om solföljarens olika positioner i förhållande till solen bestäms som i kan solföljaren utvecklad
i detta koncept optimalt sätt följa solen enligt grafen i Figur 69. Detta är ett idealt rörelsemönster
då kolvens rörelsehastighet antas att vara konstant och lika stor för både uppvärmning och nedkylning. Grafen antar molnfria förhållanden. Med en horisontell vinkel menas i detta fall vinkeln
då solföljaren är riktad mot söder. Solpanelen kan inta en fullständigt horisontell position endast
om rotationsaxeln ligger horisontalt. På morgonen startar solföljaren söderriktad (90˚), varefter
den värms upp av morgonsolen och vänder sig till dess maximiställning i väst, dvs. i 45 ˚ vinkel.
Efter mitt på dagen, då det östliga ställdonet är helt skuggat av avskärmningen, sjunker det i
temperatur och solföljaren intar en horisontell position igen. Efter mitt på dagen börjar det
andra ställdonet värmas upp av solen och orsakar på detta vis att solföljaren kan vrida sig mot
den västliga maximiställningen. Solföljaren hålls i västliga positionen tills solen inte längre
värmer västliga ställdonet och denne sjunker i temperatur så att solpanelen rätar sig. Senast
under nattens lopp intar solföljaren sin horisontala grundställning igen.
En annan möjlighet kunde vara att istället för att låta östliga ställdonet värmas upp och sedan
kylas ned före mitt på dagen, kunde det västliga ställdonet börja värmas upp före mitt på dagen
så att båda ställdonen skulle vara expanderade mitt på dagen och på detta vis hålla solpanelen
i horisontellt läge. Efter mitt på dagen skulle östliga ställdonet avskärmas så att solföljaren skulle
vända mot väst.
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Det som är anmärkningsvärt med grafen i Figur 68 är solföljarens förmåga att hålla solpanelen
riktad mot solen inom en marginal på ungefär 15° i tidsintervallet 8-16 vilket endast resulterar i
en effektförlust på max 3,4% i jämförelse med ett idealt trackande system.

Figur 68: Solföljarvinklar (vintertider).

Figur 69: Principskiss för solföljarens optimala rörelse över dagen.

Aktuatorerna som används i detta projekt innehåller ett ämne i som i själva verket är en alkohol
vid namnet myristyl alcohol (C14H30O). På producentens hemsidor refereras det till ämnet med
både orden ”vax” och ”olja”.
Grafen i Figur 69 är baserad på de termiska aktuatorernas egenskaper som kan ses i grafen
presenterad i Figur 70. Som det kan ses, har vaxet en temperaturfördröjning på 4˚C mellan expandering och volymminskning. Detta medför också en fördröjning i ställdonens reagerande
mellan uppvärmning och nedkylning. I detta koncept förväntas fördröjningen dock vara av
mindre betydelse eftersom den orsakar en relativ kort fördröjning i förhållande till den tid det
tar för vaxet att komma ner/upp till temperaturintervallet. Dessutom tar själva fasändringen
också förhållandevis lång tid i förhållande till fördröjningen.
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Figur 70: Hystereskurva för lägesändring av kolven i ställdonen med avseende på temperaturen för ställdon. Ställdonen tillverkade av Orbesen Teknik innehåller vax av typ "F". [62]

Ett vakuumrör bygger upp värme i röret genom att minska på värmetransmissionen från röret
till omgivningen. Detta sker med tre olika sätt:
1. vakuumet mellan ytter- och innerröret hindrar värmekonvektion mellan innerröret och
omgivningen
2. vakuumröret dämpar värmeledning via luft från innerröret
3. spegelytan på innerröret reflekterar värmestrålning internt så att strålningen ”studsar”
tillbaka från innerytan av innerröret.
Vakuumrören kräver ett ventilationssystem för att kunna kyla ned aktuatorerna då solen inte
lyser på vakuumröret. Detta ventilationssystem fungerar helt enkelt genom att en liten del av
aktuatorn sticker ut ur vakuumröret och avlägsnar hela tiden värme bort ur vakuumröret. Då
solen gassar på, övervinner solens värmeeffekt avkylningseffekten men då vakuumröret är i
skugga, avtar värmen i vakuumröret. Denna ventilationslösning leder till att solföljarens reaktionshastighet blir beroende av omgivningens temperatur. Då solen värmer aktuatorn med en
viss effekt under en bestämd tid, mottar vaxet en värmemängd som ger upphov till en temperaturförändring. Denna reaktion motverkas av den avkylande effekten som blir större ju högre
temperaturskillnaden mellan aktuatorn och omgivningstemperaturen är. Detta betyder att om
omgivningens temperatur på vintern är exempelvis noll grader, kommer avkylningseffekten att
vara större då ställdonet nått en viss temperatur än för motsvarande ställdonstemperatur vid
en varm sommardag. Då solens värmande effekt och avkylningseffekten är lika stora, stannar
temperaturökningen.
Det är möjligt att vakuumrören fungerar för effektivt och upphäver ventilationseffekten i den
grad att systemet inte kyls ned tillräckligt effektiv. Ifall detta blir ett problem, ska i första hand
ventilationsmekanismen göras effektivare på ett eller annat sätt.
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För att få reda den hur snabbt vaxet i ställdonen reagerar på uppvärmning och nedkylning då
ställdonen är placerade i vakuumrör, görs ett test där expanderingen av två lika testuppsättningar mäts för både uppvärmnings-och nedkylningsskedet (se Figur 71). Testen gjordes i juli i
soliga omständigheter då lufttemperaturen låg mellan 22-26°C. Utifrån testen gjordes ett försök
att karakterisera ställdonen på två olika sätt: ett som beskriver vaxets temperaturförändring
över tid (Figur 74 och Figur 75) och ett som anger kolvarnas förskjutning över tid (Figur 73 och
Figur 72). Graferna med temperaturförändringen av vaxet är delvis baserade på hypoteser, eftersom det inte direkt går att mäta temperaturen på vaxet utan endast yttertemperaturen på
ställdonet och därmed kan inte exakta värden för själva vaxet anges. Det borde dock gå att ange
de tidpunkter då vaxet når 41°C respektive 45°C under uppvärmningen eftersom vaxet genomgår fasändring i detta temperaturintervall och därmed kan dessa temperaturer identifieras med
att undersöka när kolven börjar röra sig ut och respektive slutar att röra sig. På samma sätt kan
temperaturerna 41°C och 39°C identifieras då systemet nedkyls.( Vaxet expanderar och kontraherar även utanför temperaturintervallet för fasändringen men inte med nära på med samma
snabbhet som under fasändringen.) Genom dessa iakttagelser ritas alltså grova schematiseringar över vaxets karakteristiska temperaturegenskaper upp. De andra två graferna beskriver
ställdonens helt faktiska rörelse som är direkt mätbart och ger information om hur lång tid det
tar för ställdonen att reagera. Aktuatorerna har en relativt konsekvent karakteristik för expandering och kontraktion. Detta visar en tidigare undersökning [63] där ställdon som är likartade
med dem använda i detta projekt (men med annat vax i) testades. Problemet är dock att ställdonen reagerar olika snabbt beroende på solstrålningens intensitet och omgivningens temperatur. Även vind har antagningsvis en rätt betydande roll för snabbheten för värmeförändringen.
Under testen företagna i detta projekt kunde det märkas att kolven på ställdonen inte alltid gick
lika mycket in då ställdonet var nedkylt utan stannade vid en del tillfällen så att den var mer
utsträckt än andra gånger. Efter samtal med producenten av ställdonen, kunde denna företeelse
ges en förklaring. Eftersom testen var utförda så att de vid nedkylning inte hade en konstant
kraft som trycker på kolven, hinner alkoholen framför kolven stelna så att kolven inte längre går
tillbaka i sin bottenställning om den inte med våld bankas ned med t.ex. en hammare. I de utförda testen applicerades ett tryck på kolvarna var femte minut och detta orsakade uppenbarligen att kolvarna förblev i ett längre utsträckt tillstånd än bottenläget. Denna företeelse inverkar
främst på slutlängden av kolven men inte så mycket på
den totala tiden det tar för
kolven att dra tillbaka och härmed kan de gjorda testen
trots allt användas för att se
på tiden för förskjutning mellan de två maximipositionerna
även om förskjutningslängden
i sig inte är riktig. (Det kunde
märkas att ställdonen som
satt på prototypen inte hade
samma tendens till att inte nå
bottenläget, just eftersom de
trycktes konstant tillbaka av Figur 71: Test av ställdonen då de ligger i vakuumrör.
fjädringen.)
De termiska aktuatorerna använda i detta projekt är inte ursprungligen menade till precis styrning utan menade till fönsteröppnare till växthus där det inte är behov av särdeles hög precision.
Det ska också tilläggas att ställdonen använda i detta projekt har en maximitemperatur på 70°C
som inte bör överskridas enligt producenten. Begränsningen kommer från att ställdonen har en
gummitätning i Nitrilgummi (Nitrile butadiene) som lägger gräns för arbetstemperaturen. Ef-
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tersom vakuumrören kan åstadkomma en temperatur på över 100°C kan det hända att ställdonen inte fungerar som de ska då värmen överskrider den angivna temperaturbegränsningen. För
att fixa detta problem skulle det behövas ett effektivare ventilationssystem som skulle se till att
temperaturen inte når så högt.

Uppvärmning
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Figur 73: Kolvens lägesändring vid uppvärmning.

Nedkylning

kolvens lägesförändring

70
60
50
40
30
20
10
0

0

0,5

1

1,5

2

tid/timmar

2,5

3

3,5

4

starttemperatur 80°C; lätt
vind; utetemperatur 22°C;
aktuator 1
starttemperatur 79°C; lätt
vind; utetemperatur 22°C;
aktuator 2
starttemperatur 109; lä;
utetemperatur 23°C;
aktuator 1
starttemperatur 104; lä;
utetemperatur 23°C;
aktuator 2
Starttemperatur 92; lä;
utetemperatur 26°C;
aktuator 1
starttemperatur 90; lä;
utetemperatur 26°C;
aktuator 2

Figur 72: Kolvens lägesändring vid nedkylning.

Ur graferna kan det tolkas att tiden för uppvärmning verkar vara förhållandevis lika då omgivningstemperatur och vindförhållanden varierar smått. Nedkylningstiden igen varierar rätt
mycket mellan de olika testgångerna. Detta medför två problem:
1. Tiden för uppvärmning och nedkylning påverkas olika mycket av externa väderfaktorer.
2. Kontraktionstiden är starkt beroende av externa väderfaktorer.
Dessa problem kan försvåra solföljarens funktion på vintern då temperaturen är avsevärt lägre
än på sommaren. Antagandet är att vakuumrören har tillräckligt med värmeuppbyggningskapacitet till att nå den kritiska temperaturen på 41°C men att det kommer att ta längre tid på
vintern än på sommaren. Kontraktionstiden för kolvarna då de är i skugga antas igen vara avse75

värt kortare under vintern än på sommaren. De olika hastigheterna för expandering och kontraktion under olika väderförhållanden är ett problem med tanke på hur ställdonen ska avskärmas. Solföljaren ska gärna inte behöva omjusteras mellan olika årstider och därför blir det svårt
att bygga ett system som fungerar lika oberoende årstid.

Figur 75: Schematisk graf över temperaturen av myristylalco- Figur 74: Schematisk graf över temperaturen av myrihol under uppvärmning. Vinterkurvan är en rent hypotetisk stylalcohol under nedkylning. Vinterkurvan är en rent
gissning och baserar sig inte på mätresultat.
hypotetisk gissning och baserar sig inte på mätresultat.

Den specifika värmekapaciteten är lägre för alkoholen i fast form än i smält form, vilket betyder
att det behövs mer energi per massenhet och temperaturgrad till att kyla ned ämnet till 41°C än
att värma upp det till samma temperatur. Fasändringsprocessen i sig är en långsam process i
förhållande till de andra faserna eftersom det kräver mycket energi till att komma över denna
fas. Hastigheten för fasändringen bestäms av materialets latenta smältvärme.
Motiveringen med att presentera formation om ställdonens karakteristiska egenskaper är att
kunna erhålla önskade expanderings- och kontraktionstidpunkter för ställdonen så att solföljaren vrids i rätt stund på dagen.
Utifrån graferna i Figur 73 och Figur 72 kan det konkluderas att under en sommardag skulle
avskärmningen på det östliga ställdonet måsta börja avskärma mellan 1,5-3,5 timmar före solpanelen önskas vara i horisontell ställning. Det västliga ställdonet ska få solljus ca 45min före
den önskas vara i 135° vinkel. Det tar (i medeltal) 4 minuter för solen att röra sig 1° på himmelssfären och detta ger att avskärmningen på det östliga ställdonet ska föregripa med en vinkel på
150/4≈30° (2,5 timmar använt som kontraktionstid). Det västliga ställdonet ska däremot belysas
45/4≈10° tidigare än den azimutvinkel där solföljaren önskas vända mot väst. Dessa beräkningar
är alltså för en sommardag och är redan nu mycket oprecisa med avseende på kontraktionstiden. För att bygga en solföljare som fungera hela året runt, måste det göras en kompromiss
mellan de olika behoven för vinter och sommaravskärmning. För att kunna bestämma behoven
för vinter, måste det utföras test i vinterförhållanden vilket inte är möjligt under detta projekt
och därför analyseras endast sommarförhållanden i detta arbete.

6.9.2 Backtracking

Då solen på morgonen och kvällen ligger lågt, blir skuggorna längre och detta gör det nödvändigt
att tänka på att solpanelerna inte ska skugga varandra i solföljarsystem. Om solföljande solpaneler som är ordnade som lameller skulle stå vinkelrätt mot solen hela dagen, skulle det krävas
ett oändligt långt avstånd mellan solpanelerna för att de inte ska skugga varandra då solen ligger
nära horisonten. Aktiva solföljare har därför ofta ett backtracking system som ser till att solpanelerna under morgon- och kvällstimmarna inte är vinkelrätta mot solen utan lutade i en mer
horisontell vinkel så att solpanelerna inte skuggar varandra. Då solen står som lägst är alltså
solpanelerna helt horisontella. Tiden på dygnet då backtracking är nödvändigt beror på hur långt
avstånd det är mellan solpanelerna. Då avståndet är längre, kan solpanelerna stå längre tid i
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vinkelrätt position till solen. Ofta är dock platsen för solpanelerna begränsad och det gäller alltså
att hitta den ekonomiskt bästa tätheten mellan solpaneler. Detta görs med att väga den nytta
som solföljaren medför mot den areal som solpanelerna upptar. För solpanelsparker är platsupptagningen direkt bunden till kostnaden för markanvändning och för privathustak (eller bostadstomt) är platsen helt enkelt begränsad i sig.
Aktiva solföljare kan enkelt följa solen hela dagen då den kan justera läget fram och tillbaka.
Med ett passivt system är det svårare att implementera ett backtracking beteende. I detta koncept kunde problemet med självskuggning lösas med att solföljaren helt enkelt först går igång
då solen står i den position att solföljaren inte orsakar självskuggning då den reagerar på solljuset. På kvällen skulle avskärmningen se till att solpanelerna intar en horisontell position före
solen kommer i den positionen att solpanelerna skuggar varandra. I detta projekt är det inte
utfört en optimering av avstånd för solpanelerna utan avståndet mellan solpanelerna är istället
bestämt utifrån den arbiträrt utvalda vinkeln som solföljaren rör sig med. Solföljaren i detta
projekt är designad till att följa solen i en 90˚ vinkel, dvs. 45˚ åt båda hållen från en horisontell
position. Om avståndet mellan solpanelerna ska minimeras, ska det bestämmas så att då solpanelerna står i 45˚ vinkel åt endera hållet, undviker de precis självskuggning. Genom att ställa upp
situationen som i Figur 76 kan det med Pythagoras sats räknas ut att avståndet mellan solpane-

Figur 76: Geometri för backtracking.

lerna ska vara ca 220 mm då bredden av solpanelerna är 156mm (bredden på Gaia Solars smalaste solpanelsmodell[64]).
Det ska även tas i beaktandet att ju större infallsvinkel solen träffar solpanelerna i desto mer ljus
reflekteras från ytan av solpanelerna.
(Prototypen utvecklad i detta projekt är inte byggd med backtracking egenskap. Prototypens
solpanel vänder sig direkt i östläge då solen går upp och hålls i västläge tills solen går ner.)

6.10 Simplifierad design

Efter samtal med verkstaden som prototypen byggs i samarbete med, blev det klart att första
versionen av prototypsdesignen är för komplicerad för att kunna framställas i tid. Det måste
läggas mer fokus på att prototypen är lätt att framställa så att den hinner bli färdig i tid.
För att göra prototypen enklare att tillverka, granskas prototypens alla delar för att se om det är
något som kan förbättras med avseende på DFM (Design for manufacturing; på svenska: ”Design
för tillverkning”). I den första prototypen behandlades DFM ganska kort och efterklokt kan det
konstateras att det gjordes i en otillräcklig utsträckning, varför det nu följer en vidare bearbetning i kretsarna kring detta designtänkande. I första rundan behandlades aspekterna modularitet, användning av standardkomponenter samt materialval. För att vara säker på att dessa
aspekter är tillräckligt genomtänkta, görs en ytterligare granskning. Eftersom prototypen endast
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ska framställas i ett exemplar under detta projekt, spelar modularitet främst roll för monteringen av produkten och inte så mycket för tillverkningen och av denna orsak behandlas modularitet av produkten inte vidare i detta kapitel. Med att minska på antalet delar som ska bearbetas till specialgjorda delar kan tillverkningstiden förkortas och därför sökes det efter standardkomponenter som kan användas. I eftersökning av tillgängliga standardkomponenter bland olika
leverantörer av montageteknik i metall, kunde det inte hittas ytterligare standardkomponenter
som skulle underlätta framställningen. Angående materialval, är det möjligt att lägga lägre krav
på prototypens förmåga att fungera som en helhetsmässig produkt och därmed tillåta material
som fungerar för försöksprototypen men inte skulle fungera i en slutgiltig produkt. Att använda
olika slags metaller i kontakt med varandra kan orsaka problem på lång sikt med tanke på korrosion och därför ska materialval noggrant genomtänkas då en produkt utvecklas. Prototypen i
detta projekt ska dock endast fungera som en försöksenhet och behöver inte hålla i en lång tid.
Det kan därför tillåtas att material används mer fritt i detta projekt än det egentligen skulle vara
hållbart för en produkt med en längre förväntad livslängd.
Det finns lite olika sätt att gruppera och namnge heuristiker i DFM beroende på vilken källa som
används. Två punkter som dock dyker upp i flera olika beskrivningar är reducering av antalet
komponenter samt införing av komponenter som har mer än en funktion i produkten [65] [66].
Genom att optimera dessa två aspekter i en produkt, får produktarkitekturen oundvikligen en
mer integrerad uppbyggnad. Detta är motstridigt mot den tidigare strävan att göra produkten
mer modulär. En modulär design gynnar monteringen av produkten medan en integrerad produktarkitektur kan göra tillverkningen snabbare. En integrerad produktarkitektur försvårar dock
oftast monteringen av produkten. Det gäller alltså att hitta en balans mellan dessa två så att
både tillverkning och montering är taget i beaktandet.
Det första konkreta beslutet för simplifiering är att endast ha en solpanel som styrs. Med att
göra detta, minskar antalet delar i prototypen. Med att göra detta ingrepp, mister prototypen
dock förmågan att visa hur den själva mekaniska lösningen på att styra multipla solpaneler
kunde se ut. Detta är dock inte prototypens huvudsakliga uppgift och kan därför rättfärdigas för
att istället utvinna snabbare tillverkning. Beslutet innebär att H-profilen i den tidigare designen
kan raderas helt i den nya modellen.
Vagnfästet i den tidigare designen hade som enda ändamål att fästa H-profilen till den skenstyrda vagnen och därför kan även vagnfästet raderas från designen. Med att fästa flänskopplingen direkt på skenstyrda vagnen kan vagnfästet lämnas bort.
Sättet att stöda axeln som bär och styr solpanelen kan utföras med hjälp av samma aluminiumprofiler som används till solföljarens yttre stödbjälkar och på detta sätt undvika tillverkning av
specialtillverkade axelstödbjälkar. Med att placera axelstödbjälken närmare axeln som ska
stödas är det möjligt att fästa axelplattan bara från en sida och härmed spara på antalet delar.
Flänskopplingen i sig är onödigt komplicerad och kan lätt simplifieras. Istället för att svetsa ett
rör fast i vinkelbeslag som sedan fästs i målobjektet, kan vinkelbeslagen fästas i ett fyrkantigt
rör med skruvar. Angående flänskopplingen kan det implementeras en integrering av funktioner
i en och samma del med att låta axeln som styr rotationsstången och delen som ger motkraft till
fjädringarna bestå av en och samma del. Detta realiseras i praktiken helt enkelt med att använda
en lång bult som går igenom det fyrkantiga röret och igenom slitsen på rotationsaxeln. Själva
namnet flänskoppling tas ur bruk och istället införs ”fyrkantigt rör”.
Underenheten ”ställdonshållare” i första versionen kan ersättas med ett vinkelbeslag. Vinkelbeslaget är försett med en slits som möjliggör injustering av höjden för ställdonet så att den passar
in i skjutblocket.
Det ska också läggas fokus på de tillverkningsmetoder som är tillgängliga vid verkstaden där prototypen ska framställas. Den första prototypen har en del praktiska lösningar som kunde göras
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på ett bättre sätt med tanke på tillverkning. Hålet för axeln på rotationsstången ändras från att
vara fyrkantig till att vara runt.
Vakuumrörhållaren kan i princip lämnas bort och istället hålla vakuumrören på plats med en lång
skruv som kan fästas i aluminiumprofilens skena med hjälp av en t-mutter. Alternativt kan det
användas t.ex. buntband eller andra flexibla fästningsredskap.
Det lineära skenstyrningssystemet byts ut till en enklare och billigare modell som enligt antagandet ska fungera lika bra. I det nya systemet behövs ingen specialskena utan bara en vanlig
aluminiumprofil som också används till prototypens andra delar. Vagnen ersätts av ett system
med löpare (Figur 78) och tre glidare (Figur 77) som monteras ihop. Systemet glider längs aluminiumprofilen med hjälp av låg friktion mellan glidarna och aluminiumprofilen.
Avskärmningen utförs mycket simpelt med någon slags böjbart material som tål väta och som
kan fästas i aluminiumprofilen med tejp.
Den slutgiltiga simplifierade solföljaren kan ses monterad i Figur 79 och en sprängskiss av den
kan ses i Figur 80.

Figur 77: Glidare.
Figur 78: Löpare.

Figur 79: Simplifierad solföljare.

79

Figur 80: Sprängskiss av ny design.
Tabell 14: Stycklista för ny design.
Nummer

Namn

Antal

1

1200 mm aluminium profil (45 mm)

2

2

1000mm aluminium profil (45 mm)

3

3

100 mm aluminium profil (45 mm)

2

4

Axel

2

5

Axelanslutare

2

6

Axelstöd

2

7

110 mm Bult

1

8
9
10
11

Kopparrör
Ändskiva a
Ändskiva b
Polykarbonatrör

2
2
2
2

12

Ställdon

2

13

Ställdonsvinkelbeslag

2

14

Skjutblock

2

15

Rotationsstång

1

16

Löpare

1

17

Vinkelbeslag

2

18

Glidare

3

19

Solpanel

1

20

Fjäder

2

21

Fyrkantigt rör

1

22

Vakuumindikator

2

Totala antalet delar

80

41

Genom att jämföra stycklistorna mellan gamla och nya (
Tabell 14: Stycklista för ny
design.) designen kan det klart ses att förenklingen av designen har lyckats tämligen bra. I den
gamla prototypen är det 31 olika delar och allt som allt 63 delar medan siffrorna för den nya
designen är 22 respektive 41. Antalet typer av olika delar har alltså minskat med 9 stycken och
antalet delar med hela 22 stycken. Framför allt är den nya designen lättare att framställa då
delarna kräver mindre bearbetning.

6.11 Sammanfattning av kapitel

I detta kapitel har ett koncept för en passiv solföljare utvecklats. På basis av produktkraven definierade i Kapitel 5.10 ”Specificering av produktkrav” är allt som allt 13 olika konceptidéer uppritade. Genom att använda olika designmetoder har ett koncept blivit valt att gå vidare med i
projektet. Det utvalda konceptet är framställt som en 3D-model m.h.a. ett CAD-program och
därefter är måtten och framställningsförfarandet för varje del i modellen redogjorda i tvådimensionella arbetsritningar.
Det valda konceptet är innovativt med anseende på två principiella lösningar:
1. Konceptet fungerar oansett omgivningens temperatur (normal temperaturvariation i
Danmark).
2. Konceptet anpassar sin riktning i molnigt väder.
Dessa lösningar är verkliggjorda med följande tekniska lösningar:
1. Ställdonen reagerar vid en temperatur som ligger högre än omgivningens maximitemperatur (ca 40 ˚C i Danmark) och minskar därmed omgivningens inflytande på solföljarens prestationsförmåga. Ställdonen når sin reageringstemperatur m.h.a. vakuumrör
som preserverar värme från solstrålning i röret och på detta vis får ställdonen till att
expandera då solen lyser på vakuumrören.
2. Frånvaro av direkt ljus leder till att solföljaren vrider sig mot ett horisontellt läge. Detta
uppnås med en fjädermekanism som strävar till att inta sitt normalläge (horisontellt) då
ställdonen inte värms upp av solljus.
Normalläget för solföljaren är horisontellt då lutningen på solföljaren är noll, dvs. då solföljaren
är anpassad till ekvatorn. Då solföljaren installeras på andra ställen, ställs dess rotationsaxel i en
lutningsvinkel som är optimal för breddgraden. På nordliga halvklotet är normalläget vinklat upp
från horisontella planet och riktning mot syd. Diffust ljus mottas bäst då solpanelen är helt horisontell [5], men även rätning till normalläge i solföljare som inte har ett fullständigt horisontellt
normalläge förbättrar uteffekten under diffusa ljusomständigheter.
Dessa innovationer är i sig inga nya egenskaper för solföljare, men de är inte påträffade i en och
samma passiva solföljare. Solföljaren är dessutom monterbar på lutande privathustak vilket är
en exceptionell egenskap bland solföljare i lag.
Solföljaren förväntas ha ett rörelsemönster där den kan inta tre ”stabila” positioner, dvs. den
kan låsa in sig på tre olika positioner om dagen. Denna egenskap gör att solföljarens inriktning
mot solen får större avvikelse ju längre solens bana på himmelssfären är. Med andra ord kommer solföljarens avvikelse under sommardagar på nordliga breddgrader oundvikligen att vara
rätt stora. För att följa solen med hög precision i sådana omständigheter krävs det ett fristående
system eftersom det annars löper risk försjälvskuggning. Detta koncept är dock inte menat till
att följa solen helt från morgon till kväll då dagen är väldigt lång. Konceptet är utvecklat med
tanke på ett system där solpanelerna ligger på rad och i en sådan applikation kan ett treuppdelat
rörelsemönster tänkas fungera bra.
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7 Test av prototyp

I detta kapitel presenteras resultaten av test med prototypen. Resultaten analyseras med två
olika avseenden. Det första försöksmålet är att få solföljarens rörelse till att följa ett rörelsemönster där den intar tre olika stabila positioner under dagen: östlig, sydlig (”horisontell”) och
västlig position. Det andra målet är att komma så nära på de uträknade maximivärdena för effektförbättring som möjligt.

7.1 Testuppsättning

Test av prototypen utförs i Köpenhamn i utomhusförhållanden och en bild på testuppsättningen
kan ses i Figur 81.
Ett test utgör en hel dag (soluppgång till solnedgång) och alla testdagar inträffar i julimånad. Testdagarna är valda till soliga dagar för
att få en bra bild av hur solföljaren
reagerar på solen. Under testen
mäts den utgående strömmen av
en solpanel som sitter på solföljaren med en stationärt monterad
solpanel med hjälp av multimetrar.
Solpanelerna har en maximiuteffekt på 5 W, den angivna effektiviteten är 16,5% och solcellsarealen
är mätt till 0,0366 m². Båda solpanelerna är vinklade i samma latitudvinkel och referenspanelen har
en azimutriktning direkt mot söder.
Då båda solpanelerna i höjdled har
en optimal lutning, är solpanelerFigur 81: Testuppsättning av prototyp.
nas strömskillnad direkt avhängig
av solpanelernas vinkel till solen i
förhållande till azimutvinkeln. I testen antas att strömskillnaden är direkt proportionell mot effektskillnad i solcellerna. Detta baserar sig på att spänningen i solcellerna håller sig i stort sett
hela tiden vid ca 20V (uppmätt med ifrågavarande solceller), även om solcellen belyses från en
stor infallsvinkel. För att hålla ungefärligt reda på tiden används ett provisoriskt solur som visar
tiden på dygnet. Testen fotograferas i tidsintervaller (engelska: time-lapse photography) av en
GoPro-kamera som är inställd att ta bild var trettionde sekund. Då ett test är utfört kan resultaten från multimetrarna utläsas från bilderna tagna av GoPron. Beräkningarna för jämförelse av
den uppmätta strömmen mellan solcellerna görs för var fyrtionde bild, dvs. för var tjugonde
minut, vilket motsvarar till ca 5° (i medeltal) solrörelse i azimutriktning på himmelssfären och är
den samma tidsfrekvens som används för de teoretiskt uträknade värdena för maximinyttan av
solföljning presenterade senare i detta kapitel. Därtill sammanställs bilderna till en video som
visar solföljaren rörelse under dagen.

7.2 Referenstal

För att kunna analysera prototypens funktion jämförs dess prestanda mot två olika referenstal
som beräknas ut på två olika sätt. Den ena metoden är en teoretisk uträkning som anger skillnaden i solinstrålning mellan en solföljande och en stationär yta. Med andra ord beräknas hur vinkeln mellan solstrålarna och ytan inverkar på arean av ytans projektion i planet som ligger vinkelrätt mot solstrålarna. Det andra referenstalet fås genom att jämföra uteffekterna för en stationär och en solföljande solpanel. Data för de sistnämnda beräkningarna fås ur ett internet-program som estimerar uteffekt för solpaneler.
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Prototypen är designad att följa solen i 90 graders vinkel, vilket under tidpunkterna för dagjämning motsvarar till en tidsintervall ungefärligen från klo 10 på morgonen till klo 16 på eftermiddagen. På sommaren blir tidsintervallet lite kortare för samma vinkelbredd och på vintern blir
tidsintervallet igen större. Denna variation kan förklaras med geometriska förhållandet mellan
jorden och solen då jorden rör sig i vintergatan. Fenomenet härstammar från att jordens
ekvatorialplan har en lutning på ca 23,5° till ekliptikan och leder till att solens bana på himmelssfären uppfattas annorlunda på olika årstiden från en punkt på jordytan. I beräkningarna för
referenstal och mätning av prototypens prestanda används i detta projekt tidsintervallen 7-19
och 10-16 (bägge två i sommartid). Det längre tidsintervallet är menat för att ge en bilda av hur
prototypen kunde öka effektiviteten på morgonen och kvällen och det smalare intervallet är
använt för att se hur effektökningen ser ut för en kortare period på dagen. Den kortare tidsperioden är intressant med avseende på hur prototypen kunde integreras i ett solföljarsystem där
lamellaktiga solpaneler ligger på rad (”persiennsystem”) eftersom en sådan applikation sätter
gräns för hur mycket solföljaren må vinkla solpanelerna på grund av självskuggningsaspekten.
Referenstalen är beräknade enkom för att kunna användas i detta projekt och bör därför inte
användas som allmänna värden för effektökning med solföljare. Värdena i beräkningarna här tar
t.ex. inte i beaktandet olika årstider och ger därför inte en bra bild av den totala nyttan av solföljaren. Referensvärdena är endast menade för att ha något att jämföra testresultaten med och
därför är de endast beräknade för likadana förhållanden som prototypen kommer att testas i.

7.2.1 Teoretisk beräkning

Den teoretiskt högsta möjliga nyttan beräknas med hjälp av cosinus projektionseffekten. Om
solpanelen på solföljaren fungerar perfekt då höjdvinkeln är optimal, får solpanelen 100% av
infallande solljus. För en stationär solpanel med samma höjdinställning kan det maximala solstrålsintaget anges med ett procentvärde som anger hur många procent av solljuset som kan
mottas i förhållande till perfekt inriktning.
I detta projekt är det uträknat ett medeltal för inverkan av cosinusprojektionseffekten i tidsintervallen 7-19 och 10-16. I uträkningarna är det beräknat hur mycket en stationär solpanel som
är riktad mot syd avviker från solens azimutriktning. Uträkningarna i detta projekt är gjorda i
Excel och det är använt ett intervall på 20 minuter för de enskilda azimutvinklarna. Data för
azimut- och solhöjdsvinklar är tagna från en nätsida som ger solstrålningsdata för olika platser
på jorden. Uträkningarna kan ses i Bilaga 4 – Uträkningar för effektutvinning med solföljare. Ekvationen för medeltalet är
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θ är solens azimutavvikelse från syd
n är antalet medräknade vinklar

Detta ger att cosinusfaktorn får ett värde på 0,4431...≈0,443 och betyder att den stationära solpanelen högst kan motta 44,3% av solljuset som solpanelen på solföljaren i ett idealt fall gör i
angivna tidsintervallet.
Solföljaren kan alltså i teorin förbättra effekten med (1/0,443-1)=1,257...≈126% i tidsintervallet
klo 7-19. En grafisk tolkning av denna beräkning kan ses i Figur 82. Den teoretiskt högsta möjliga
effektökningen i tidsintervallet 10-16 blir till ca 43%.
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Solföljaren skapar mer nytta ju
mera den kan minska på cosinus1,000
projektionseffekten, med andra
ord ju tidigare och senare på da0,800
gen den följer solen. Eftersom at0,600
mosfäreffekten, dvs. fenomenet
med att en del av inkommande
0,400
solljuset inte når jordytan utan
upptas i atmosfären, dämpar sol0,200
strålningen desto mera ju lägre
0,000
solen är, så minskar atmosfäreffekten på solföljarens nytta desto
högre solföljarens nytta är. Detta
tid
kan visas med att jämföra atmostationär
ideal solföljare
sfäreffekten för de två olika tidsinFigur 82: Effektökning med solföljare beräknat med cosinus projektions- tervallerna. Först räknas ut ett tal
effekten.
för hur mycket solljus som kommer igenom atmosfären till solcellerna i tidsintervallet mellan klo 10-16 för varje enskild solhöjdsvinkel. Talet fås genom att
räkna ut ett procentuellt värde av solstrålningen som kommer igenom atmosfären i förhållande
till solstrålningen innan den träffar atmosfären för varje enskild solhöjdsvinkel. Ekvationen för
denna räkning härleds från ekvationen för solinstrålning efter atmosfäreffekten (Ekvation 2) presenterad i kapitel 2.4 ”Atmosfäreffekten” och har följande form:
0=0%; 1=100%

cosinus projektionseffekt

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑓𝑓ö𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 = ∑θ0(0,7 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝜃𝜃)

0,678

)/0,7

(4)

(Denna formel antar att atmosfären är ett platt skikt men eftersom den egentligen har en sfärisk form ger denna formel inte sanningsenliga svar vid soluppgång och solnedgång.)

För tidsintervallet 7-19 skulle den
totala nyttan då både cosinusfaktorn och atmosfäreffekten tas i
beaktandet vara ca 108%, dvs.
hela 18 procentenheter lägre än
den förbättring som räknades ut
då endast cosinusfaktorn togs i
beaktandet. I Figur 83 är en grafisk
framställning av den beräknade
effektökningen då också atmosfäreffekten tas i beaktandet.

0=0%; 1=100%

Sedan kan effekten för atmosfären och cosinusfaktorn sammanslås i ett värde för varje enskild
vinkel med att multiplicera faktorn för atmosfäreffekten och cosinusfaktorn med varandra.
Detta ger alltså den sammanlagda effektförlusten av atmosfäreffekten och cosinuseffekten för
varje enskild solvinkel i azimutled. Sedan räknas ett medeltal på dessa sammanlagda värden och
då medelvärdet för endast atmosfäreffekten delas med detta medelvärde fås ett procentuellt
tal av hur mycket mera solstrålning som kan tas emot med solföljning då både atmosfäreffekten
och cosinusfaktorn tas i beaktandet. Enligt beräkningarna blir detta värde till 1,4243... ≈42% och
är alltså praktiskt taget det samma resultat som ficks då endast cosinusfaktorn togs i beaktandet.
Det kan alltså konstateras att atcosinus projektionseffekt + atmosfäreffekt
mosfäreffekten är försumbar i
1,000
tidsintervallet mellan klo 10-16.
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

ideal solföljare

tid

stationär

Figur 83: Effektökning med solföljare då både cosinus projektionseffekten och atmosfäreffekten tas i beaktandet.
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7.2.2 Beräkning från estimeringsdata

I Figur 84 ses en graf av den estimerade mottagna solinstrålningen för en stationär solpanel med
30˚ graders vinkel från horisontella planet och för en solpanel med tvåaxlad solföljare. Eftersom
grafen endast representerar en dag så är kurvan för den tvåaxlade solföljaren den samma som
det skulle vara för en enaxlad då denna är i optimal höjdvinkel. Data för kurvorna är hämtade
med ett online program som heter PVGIS [67], som är ett estimeringsprogram för solinstrålning.
Med hjälp av solinstrålningsdatan har det gjorts en estimering för uteffekt för solpanelerna använda i detta försök genom att ta solpanelernas storlek och effektivitet med i beräkningarna.
För den geografiska platsen är det valt Köpenhamn i Danmark, tiden på året är valt till Juli och
estimeringen antar molnfri himmel. Vinkeln till den stationära solpanelen är vald till 30˚ eftersom breddgraden för Köpenhamn är ca 55˚ och på tiden under sommarsolståndet är solen
då på en höjd av ungefär 90˚-55˚ (breddgrad) +23˚ (sommarkorrigering) =58˚, dvs solpanelen
ska vara lutad i en 90˚-58˚=32˚≈30˚ vinkel från det horisontella planet.

Figur 84: Grafisk presentation av skillnaden för solinstrålning mellan solföljande och stationär solpanel (vintertider)
baserat på estimeringsdata från online programmet PVGIS [67].

Utifrån data inhämtat till Excel är effektökningen uträknat på samma sätt som i kapitel 7.2.1
”Teoretisk beräkning”, dvs. genom att räkna ut medelvärde av de enskilda effektvärdena och till
slut jämföra medelvärdena för stationär och solföljande. Beräkningarna (se Bilaga 4 – uträkningar av effektutvinning med solföljare) ger att effektökningen i intervallet 6-18 (vintertid, dvs.
7-19 i sommartid) är 38,2%.
Därtill är det också gjort en kontrollberäkning för att verifiera att räknemetoden med medelvärdet fungerar. Detta är gjort med att jämföra arean under de två kurvorna i grafen och på detta
vis få ett värde för effektökningen. Då varje momentant värde för uteffekten för den stationära
och solföljande solpanelen är plottade i grafen, bildar dessa punkter kurvor som kan konverteras
till funktioner genom kurvanpassning. Funktionerna är sedan integrerade och därefter kan arean
under kurvorna beräknas för det önskade tidsintervallet. Förhållandet mellan areorna ger sedan
effektökningen som solföljaren ger. Effektökningen fås till 36,3%, vilket faller inom duglig närhet
av resultatet som ficks med den andra metoden och därmed kan metoden med medelvärdet
verifieras fungera.
I tidsintervallet 9-15 (10-16 i sommartid) fås effektökningen med denna metod till 8,2% och kontrollberäkningen ger 9,3%.
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Solföljaren i detta projekt är designad med tanke på att den ska kunna byggas in i ett system
som har långa solpanelslameller på rad. I en vidareutvecklad modell skulle solföljaren reagera
på solljus i ett visst tidsintervall och i övriga tider inta en position riktad mot söder. Detta skulle
medföra att effekten av solföljaren utanför det angivna tidsintervallet skulle vara densamma
som för en stationär solpanel (under loppet av en dag då båda har samma lutningsvinkel).
I denna prototyp fungerar avskärmningen dock så att solföljaren inte står i horisontell position
då solen kommer utanför solföljarens vinklingsförmåga, utan har en vinkel mot öst eller väst så
länge solen skiner från någondera hållet.

7.2.3 Sammanfattning av referenstal

Resultaten från de teoretiska beräkningarna ger en effektökning på 108% i tidsintervallet 7-19
(sommartid) då både cosinus projektionseffekten och atmosfäreffekten tas i beaktandet. Beräkningarna från estimeringsdata ger däremot en effektökning på ca 38%, vilket är avsevärt lägre
en det andra resultatet. Skillnaden kan åtminstone delvis förklaras med att den teoretiska beräkningen inte tar i beaktandet diffust ljus och därmed blir skillnaden mellan solföljare och stationär större än det är i verkligheten. Den stationära solpanelen kan bättre utnyttja diffust solljus
eftersom den är mer horisontellt vinklad under dagen. Därförutom är en allt större andel av
solstrålningen diffust ju lägre solen är på himlen, dvs. en mindre andel av solstrålningen är direkt
då solföljaren gör som mest nytta.
Det kan också tilläggas att estimeringsdata som användes inte helt stämde med det data som
utlästes från test med prototypen. Effektkurvan för den stationära solpanelen började nämligen
stiga tidigare på morgonen än vad det kunde märkas med prototypen. Detta resulterar i att effektskillnaden som beräkningen ger blir mindre än det är i verkligheten och därmed också att
effektökningen blir mindre än i verkligheten.
Det kan konkluderas att effektökningen som högst kan ligga mellan 38-107%. Eftersom intervallet är mycket stort, kan det inte användas som referenstal i försöken.

7.3 Försöksresultat

Testet med prototypen som resultaten i detta kapitel behandlar utfördes den 2.7.2015. Vädret
på ifrågavarande dag var molnfritt och medeltemperaturen låg på 20°C [68].
I videon [69] där solföljaren är fotograferad i tidsintervaller kan det klart ses att solföljaren beter
sig enligt det önskade försöksmålet med de tre stabila positionerna. Riktningen av solcellsmodulen är inte ideal men det kan ses att solföljaren först intar en östlig position på morgonen,
varefter en tid den vrider sig i en mer horisontell position och efter ytterligare någon tid vänder
den sig i en västlig position.
Resultaten från testen med prototypen ger att strömoutputen kunde ökas med ca 18% i tidsintervallet mellan klo 7-19 och med ca 3% i tidsintervallet 10-16 (se Bilaga 6 – Resultat av test med
prototypen). I Figur 86 ses en graf där data från testet är framställt till kurvor. Solföljaren (lila
kurva) kan klart ses förbättra effekten under morgonen och kvällen. Effektsvackan mitt på dagen
kan förklaras med att solpanelen på solföljaren inte kom att stå i en fullständigt optimal position
och därmed producerade lite mindre ström än den stationära solpanelen som hade bättre inriktning under denna tidperiod.
I Figur 85 är prototypens rörelse under testdagen framlagt som en graf där inriktningen av solföljaren kan ses vid sidan om solens rörelse. Ur grafen kan det ses att prototypen har tre ”stabila”
lägen där solpanelen stannar för en tid.

87

Watt [W]

Effektökning med solföljare
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Klockslag
solföljare

stationär

Figur 86: Uppmätt effektökning med solföljare.
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Figur 85: Prototypens upptäckta rörelse under testdagen.

7.4 Diskussion

Resultaten indikerar tydligt att solföljaren ökar outputen av ström i solcellerna. Nyttan är större
för det större tidsintervallet vilket också var förväntat. Strömökningen för tidsintervallet 10-16
var endast ca 3% och kan därmed konstateras vara en relativt obetydlig förbättring. Effektsvackan mitt på dagen minskade dock lite på effektökningen i denna tidperiod. Förbättringen av
output i just detta tidsintervall är av speciellt intresse eftersom solföljaren är designad med
tanke på att den kunde integreras i ett större system där avlånga solpaneler är i ett ”persiennsystem”. Ett sådant system begränsar solpanelernas maximiposition om morgonen och kvällen
på grund av självskuggningsaspekten och med en 45° vinklingsförmåga skulle solpanelerna
måsta ligga minst 22 cm ifrån varandra, förutsatt att solpanelerna har en bredd på 15,6 cm..
Med att använda samma vinklingsförmåga, dvs. 45° i azimutled åt båda hållen från söder, kan
tidsintervallet för tracking i ett ”persiennsystem” göras längre med att ha längre avstånd mellan
solpanelerna än det krävda minimum avståndet för att undgå självskuggning. På morgonen
kunde solföljaren alltså vrida sig i 45° före solen är i ifrågavarande vinkel och motsvarande för
kvällen kunde solföljaren förbli i vinklad position i längre tid än då solen passerat 45° väst om
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söder. Då avståndet mellan solpanelerna ökas, ryms det å andra sidan mindre mängd solpaneler
på taket och därmed bör en avvägning göras för att hitta den optimala lösningen. I denna avhandling beräknas det inte ut optimala konfigurationer för solföljarens vinklingsförmåga eller
optimalt avstånd mellan solpaneler.
Förenklat sätt är solföljarens medbringade prestandaökning proportionell mot cosinus för avvikelsen mellan solpanelens normal och solstrålarnas riktningsvektor. Effektökningens förhållande
till felinriktningen av solföljaren följer alltså en cosinuskurva och medför därför att felinriktningens inverkan på effektförlusten minskar procentuellt sätt då felinriktningen minskar. Detta möjliggör en stor effektutvinning även med en relativt stor felmarginal för solföljarens noggrannhet.
Solföljaren utvecklad i detta projekt har en vinklingsförmåga på 45° och med en ideal funktionalitet (trefasigt rörelsemönster; ställdonen lika snabba åt båda hållen; se kapitel 6.9.1 ”Termiska
aktuatorerna & avskärmning”) leder detta till att den i tidsintervallet klo 9-17 (sommartid) inte
kommer att avvika med mer än 15° från det optimala läget. Detta resulterar i en maximiförlust
på ca 3,4% (1-cos(15°)≈0,0340) i ifrågavarande tidsintervall, dvs. solföljaren intar ca 97% av det
tillgängliga solljuset. En felinriktning på 25 grader möjliggör fortfarande en upptagningsförmåga
på ca 90%. Noggrannheten av solföljarens inriktning mot infallande solljus är alltså inte särdeles
känsligt med avseende på prestandan då det är frågan om felinriktningar i storhetsklassen ±25°.

7.5 Konklusion

Prototypen påvisar önskat rörelsemönster och bevisar härmed att det är möjligt att följa solen
på ett trefaldigt sätt med konceptet. Termiska aktuatorer med en reaktionstemperatur på 41°C
fungerar bra i temperaturer på ca 22-26°C. Vakuumrören har tillräckligt med värmebevarande
effekt för att lyfta arbetstemperaturen till en nivå där aktuatorerna börjar expandera. Vakuumrören avger värme med tillräckligt snabbt då de är beskuggade för att solföljaren ska kunna följa
ett trefaldigt rörelsemönster.
Resultaten från testen med prototypen visar att solföljaren ökar solcellernas effektivitet märkvärt om morgonen och kvällen.
De angivna testresultaten är från den bästa testdagen under försöksperioden. Testförhållandena var goda (soligt väder) men solföljaren var inte helt optimalt kalibrerad, vilket ledde till att
solpanelens startposition på morgonen var en aning västvänt. Solföljaren antas därför kunna
prestera bättre än vad resultaten i denna rapport visar.

7.6 Tillförlitlighet av testmetod

I detta kapitel presenteras möjliga felkällor som kan ha inverkat på testresultatens tillförlitlighet.
Prototypens vinklingskapacitet är definierat av förhållandet mellan höjdinställningen av själva
rotationsaxeln på solcellspanelen och ställdonens slaglängd. Då dessa två är lika stora, är vinklingskapaciteten 45° åt vardera hållet. Det krävs mer kraft av returfjädrarna ju snabbare nedkylningen av ställdonen sker eftersom motståndet på kolvarna växer snabbare ju snabbare vaxet i
ställdonen förstelnas. Om detta inte tas i beaktandet kommer ställdonen inte att returnera till
sina bottenlägen vid kalla dagar då nedkylningseffekten är lägre. Då denna företeelse inträffar,
ändras kolvarnas slaglängd, vilket igen medför att vinklingskapaciteten minskar. Fjäderkraften
borde med andra ord anpassas till den rådande temperaturen eller alternativt vara så stor att
den är tillräcklig även på kalla dagar. Det går dock inte att göra fjädringen allt för stark heller,
eftersom ställdonen då inte överkommer fjäderkraften. Förhållandet mellan temperatur och
krävd fjäderkraft är inte utrett i detta projekt men eftersom alla testdagar var relativt varma
antas fjäderkraften ha varit tillräckligt stor för att förhindra temperaturen från att inverka på
kolvarnas kontraktion.
Sydriktningen av solpanelerna i testet gjordes med hjälp av en kompass och kan alltså vara felinriktade på grund av ”den mänskliga faktorn”. Felinriktningen antas dock vara så pass liten att
den inte märkvärdigt inverkar på testresultaten.
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Angående räknemetoderna som användes till att räkna ut referenstal kan det konstateras att de
två olika metoderna gav mycket olika resultat. Det verkliga värdet för högsta möjliga effektökning för testdagens tidpunkt ligger troligtvis någonstans mitt emellan de erhållna värdena. Metoderna är för oprecisa för att ge ett användbart resultat.
Den uträknade högsta effekten för testsolpanelerna ficks till ca 7 W, trots att solpanelens angivna maximiuteffekt är 5 W. Detta är troligtvis på grund av att producenten angivit en lägre
maximieffekt än vad solcellen egentligen har kapacitet till. Detta är vanligt eftersom producenten med säkerhet vill kunna lova en viss prestanda efter ett antal år på sina produkter.
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8 Uppnådda mål

De uppnådda målen kan delas upp i två grupper: forskningsmål och projektspecifika mål. Forskningsmålen avgör vilken betydelse projektet har för forskningen i området och de projektspecifika målen anger hur bra projektet i sig har lyckats. Uppnådda forskningsmål framvisas med att
besvara de utlagda forskningsfrågorna med de konklusioner som forskningen kommit fram till.
Projektspecifika prestationer framläggs med att besvara hur projektmålen är uppnådda.

8.1 Svar på forskningsfrågorna

1. Vad är för- och nackdelarna med passiv kontra aktiv solföljning?

Aktiva solföljare har klart bättre noggrannhet och ger möjlighet till en mer flexibel användning
av solföljaren med tanke på olika egenskaper som backtracking, molnläge och skyddsläge för
storm. En passiv solföljare har svårare att vara så exakt eftersom den inte funktionerar på basis
av exakt information utan reagerar direkt på solljuset via ett förmedlarmaterial som påverkas av
solljuset och denna process är utmanade att göra väldigt noggrann. Passiva solföljare är heller
inte ofta ägnade till att reagera på omgivningen på mer än ett sätt eftersom detta kräver ett mer
avancerat system som kan adaptera till behov som inte kan avläsas ur solljuset, dvs. något som
kräver att en dator impliceras i systemet.

Säljargumenten för en passiv solföljare måste med andra ord vara annat än precision eftersom
de aktiva solföljarna är överlägsna i den mån. Lösningar som fungerar utan elektronik har goda
förutsättningar för att vara mera miljövänliga då produktionen av elektroniska komponenter
belastar naturen rätt hårt. Även om prisen på aktiva solföljare i dagens läge är lägre än för passiva modeller, borde passiva solföljare kunna produceras med kostnader minst i samma klass
som aktiva modeller och troligtvis skulle en väldesignad passiv solföljare kunna vara billigare än
en aktiv modell. Passiva solföljare kan konstrueras av material och komponenter som är mycket
hållbara och mer pålitliga än elektiska komponenter. I och med att en passiv solföljare innehar
en decentraliserad styrning, är dess funktion autonom är därmed oavhängig av yttre energikällor
eller styrenheter. I detta arbete föreslås härmed följande konkurrensfördelar för passiva lösningar:
•
•
•
•

Miljövänlighet
Kostnadseffektivitet
Pålitlighet
Autonom funktion.

2. Hur förhåller sig passiva solföljare till den existerande solenergimarknaden och vilka är
marknadsutsikterna för en passiv lösning?
Passiva solföljare har en mycket liten marknadsandel för tillfället men det finns potential till en
större marknadsandel i och med att solpaneler för privatbruk blir mer och mer vanligt. Det nya
marknadssegmentet bestående av privatkunder har intressen som är annorlunda än de preferenser som formats av industriella tillämpningar. Privata husägare har ofta inte plats med lika
stora solpanelsinstallationer som kommersiella solpanelsparker och systemstorleken kan därutöver begränsas av lagstiftningar om hur mycket som kan vara bundet till elnätet (t.ex. i Danmark
får systemet max leverera 6kW till elnätet) och därför är det ofta mindre skala på anläggningarna. I stora solpanelsparker kan en stor mängd solpaneler styras med en solföljarenhet och
därmed ligger kostnaderna för solföljaren på en rimligt låg nivå (ca 2-4% av totalt investerat
kapital [70]). Det lönar sig i sådana falla att ha ett så effektivt system som möjligt eftersom priset
på solföljaren är förhållandevis liten till den tilläggsenergi som en mer effektiv solföljare kan
åstadkomma. I privathusapplikationer är systemen mindre och detta medför att kostnaden av
själva solföljarenheten blir mer framskridande. Detta leder till att det blir mer fokus på själva
priset på solföljarenheten eftersom en dyr solföljare inte erbjuder en tillräcklig kostnadseffektivitet om investeringen upphäver nyttan av den ökade uteffekten. Det gäller alltså att erbjuda
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privathusägarna en produkt som kan köpas för ett rätt så billigt pris och som kan förbättra effektiviteten av solpanelerna tillräckligt mycket för att göra produkten till en ekonomiskt lönsam
investering.
Gemensamt för både aktiva och passiva solföljare är att eftersom största effektökningen inträffar vid morgon och kväll, då hushållen oftast använder som mest energi, kan solenergin utnyttjas
på bästa möjliga sätt och därmed minska på energiandelen som ”blir över” och sålt till elnätet
för ett lågt pris.
Det föregår en hel del forskning i området kring passiv solföljning och det finns goda möjligheter
för att det i framtiden kommer att synas flera kommersiella produkter på marknaden.
3. Vilka aspekter bör tas i beaktandet i produktutveckling av en solföljare för privathustak?
Privathustak lägger vissa krav på solföljaren, främst till dess yttre utformning och vikt då dessa
två inte kan vara för stora för att solföljaren ska kunna installeras på ett privathustak.
Rent tekniskt sätt, försvåras solföljning rätt mycket då systemet installeras på ett lutande tak.
Höjdlutningen kan det gå att göra olika än själva taket utan att det ändrar allt för mycket på
utseendet av huset men azimutriktningen däremot blir krångligare att justera. Om solpanelerna
läggs så att deras normalställning är mot söder på ett tak som inte pekar mot söder, får fasaden
en osymmetrisk form. Dessutom blir det svårt att installera solpanelerna på ett sådant tak så att
solföljaren kan fungera med maximal effekt. Om solpanelerna önskas installeras så att de väcker
så lite uppmärksamhet som möjligt ska de läggas längs taklinjen. Solföljarens bana blir då bestämd av takets riktning och därmed tappar solföljaren effekt ju mer taket är vridet bort från
sydriktningen.
Den största utmaningen ligger dock troligtvis i de estetiska aspekterna. I privathus ska solpanelerna gärna smälta in i den övriga arkitekturen och väcka så lite uppmärksamhet som möjligt. I
kommersiella byggnader används solceller redan som arkitektoniska element men utvecklingen
i privathus hänger lite efter. Stationära solpaneler ändrar inte så mycket på själva profilen av ett
hus om de ligger parallellt med hustaket, men då solpanelerna är försedda med solföljare blir
arrangemanget mycket synligare.
En annan strategi kunde vara att försöka framhäva solföljaren för att skicka ut ett budskap om
privathusägarens engagemang för grön teknologi och miljövänlighet. Det är dock icke påvisat att
detta är en kvalitet som kunderna efterfrågar idag och är alltså en strategi som chansar på en
möjlig utveckling av marknaden.
4. Är det möjligt att bygga en kostnadseffektiv passiv solföljare för nordiskt klimat?
Kännetecknande för det nordiska klimatet är de rätt stora temperaturvariationerna mellan sommar och vinter och detta ställer hårda krav på uthållighet för apparater som ska fungera utomhus året runt. Dessutom orsakar frost en risk för att rörliga apparater fryser fast. En annan kännetecknande väderaspekt i Nordiska länder är snö, vilket är ett problem för stationära solcellsmoduler som ligger i en nära på vågrät ställning. Solföljare har en medförd nytta med att
avlägsna snö från solpanelerna då panelerna tippas.
Elektronikkomponenter är känsliga för utomhusomständigheter och kommer lätt till skada om
de inte skyddas ordentligt. Detta kan däremot undvikas helt och hållet med att använda en passiv lösning som inte innehåller elektroniska komponenter. Prototypen utvecklat i detta projekt
är byggd mesta dels ur halvfabrikat i aluminium samt komponenter som går att köpa färdiga från
andra producenter. Komponenterna är inte särdeles dyra och möjliggör en hållbar konstruktion
som tål både kyla och hetta. Kostnaderna för solföljaren i detta koncept skulle i serietillverkning
högst troligt kunna sättas på en nivå som skulle möjliggöra en bra kostnadseffektivitet.
5. Hur bra ägnar sig termiska aktuatorer till användning i passiva solföljare?
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Termiska aktuatorer fungerar med hjälp av vax som under en termisk fasändring från fast till
flytande form expanderar kraftigt i volym. Denna volymförändring leder till att kolven i aktuatorn förskjuts och därmed är det tillgång till en lineär rörelse som drivs av solen. Fasförändringen
sker under ett temperaturintervall som är karaktäristiskt för varje vaxtyp. Principen fungerar
onekligen och vaxets egenskaper i aktuatorerna går att karakteriseras ganska noggrant. Det kan
konstateras att termiska aktuatorer fungerar relativt konsekvent då de används i vissa bestämda
temperaturintervall. Utmaningen med att använda termiska aktuatorer är att vädret är föränderligt och detta leder till att aktuatorerna presterar olika vid olika dagar eftersom vaxet i aktuatorerna når den kritiska temperaturen vid olika solvinklar på olika dagar. För att uttrycka saken
mer precist betyder detta att hastigheten för aktuatorernas lägesförändring blir beroende av
omgivningen. Detta medför att det inte går att bestämma exakt en tid på dagen då aktuatorerna
ska aktiveras och tvingar alltså till en kompromiss i konstruktionen som tar i beaktandet olika
väderförhållanden.
För att minska på omgivningens effekt på aktuatorernas funktion, har det i detta projekt utvecklats en lösning som strävar efter att separera på solljusets och omgivningens temperaturpåverkan. Detta kan göras på olika sätt men den valda lösningen i detta projekt är att höja arbetstemperaturen till en nivå som gör aktuatorerna mindre avhängiga av omgivningens temperatur.
Detta har åstadkommits med hjälp av aktuatorer med ett vax i som har en högre reaktionstemperatur (41-45°C) än omgivningens temperatur. Aktuatorerna är omslutna av vakuumrör som
motverkar värmetransmission till omgivningen och på detta vis kan bygga upp en värmeficka för
aktuatorerna som får vaxet att gå igång. Vakuumrören värms upp av solstrålning som passerar
vakuumet och konverteras till värme då det träffar vakuumrörets mörka innerrör.
Fasändringen för vaxet i detta projekts prototyp sker under ett temperaturintervall på ca 4˚C,
vilket leder till en situation där rörelsen praktiskt taget är kvantifierat av aktuatorernas två olika
lägen som bestäms av vaxets olika tillstånd mellan solid och vätskeform. Med andra ord är temperaturintervallet för smalt för att solföljarens position kunde bestämmas av aktuatorernas olika
expanderingslängder vid olika temperaturer. Detta kombinerat med designen för solföljaren i
detta projekt gör att rörelsemönstret för solföljaren uppdelas i tre olika positioner där solföljaren hålls stabilt.
Då nedkylningen av ställdonen sker snabbt, krävs det mera kraft att trycka kolven helt tillbaka.
Detta kan i värsta fall leda till att ställdonen kommer till att bete sig olika vid sommarn och vintern. Eftersom ställdonen sinsemellan dock borde fungera ungefär lika även om omständigheterna ändras, borde själva rörelsemönstret av solföljaren inte ändras av denna företeelse. Vinklingsförmågan av solföljaren skulle däremot bli lite mindre under vintern på grund av att kolvarna inte dras helt tillbaka och därmed skulle detta resultera till en lägre effektökning under
vintern. Detta problem kan möjligen undvikas med att dimensionera returfjädrarna till rätt
styrka så att de ger tillräckligt kraft till att trycka kolvarna ner på vintern men inte så mycket
kraft så att kolvarna inte kan trycka in fjädrarna.

8.2 Uppnådda projektmål

1. Ta reda på vilka faktorer som inverkar på en solföljares prestanda. Utifrån undersökta
faktorer görs sedan en beräkning på högsta möjliga effektökning för den utvecklade prototypen.

Astronomiska förhållanden mellan solen och jorden är utforskade och på basis av detta har det
utförts två olika beräkningar på maximivärdet för effektökning i två olika tidsintervall.
2. Utreda hur marknadsbehoven ser ut för den tänkta lösningen.
Marknadsbehoven är analyserade och förtecknade på basis av en litteraturstudie och flera intervjuer med experter på området.
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3. Skapa en lösning som tar i hänsyn tidigare teknologi.
Redan existerande lösningar är kartlagda genom sökning av patent och även icke-patenterade
innovationer är studerade.
4. Avgränsa projektet till en genomförbar storlek.
Under projektet har en mängd koncept utvecklats och med hjälp av redogjorda produktattribut
är koncepten evaluerade. Det objektivt valda ”vinnarkonceptet” är konstruerat till en prototyp
och dess prestanda är analyserat utifrån uppmätta testresultat.
5. Utveckla ett koncept med både ekonomisk potential och miljövänliga fördelar.
Prototypen är framställd av relativt prisförnuftiga halvfabrikat och billiga standardkomponenter.
Prototypen innehåller ingen elektronik och har därmed potential för att vara en miljömässigt
hållbar.
6. Presentera en principiell idé på ett konkret sätt om hur problemet kunde lösas på ett
innovativt sätt.
Resultaten från test med prototypen visar att den principiella idén fungerar. Passiva lösningar
med samma kombination av egenskaper är inte påträffat tidigare.
7. Resultatet av projektet ska ge ett förslag på hur den teknologiska utvecklingen inom
branschen kan föras framåt med hjälp av den uppfunna lösningen.
Innovationen visar hur en passiv solföljare till användning i nordiskt klimat och med egenskap
att anpassa sig till diffust solljus kunde realiseras.
8. Arbetsprocessen ska utöka skrivande persons förmåga att arbeta som ingenjör i en verklig arbetssituation.
Under projektet har experter både från akademiska och också näringslivskretsar gett sitt intryck
till projektet. Kontakten till dessa har gett en möjlighet till att arbeta med människor som jobbar
inom branschen.
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9 Framtidsarbete

Prototypen konstruerad under detta projekt styr endast en solpanel då dess uppgift endast är
att bevisa att mekanismen fungerar på ett principiellt plan. Nästa steg skulle därför vara att skala
upp systemet så att flera solpaneler kunde styras med en solföljare. Den första versionen av
konceptet utvecklat i detta projekt hade en H-profil vars uppgift är att förmedla rörelsen från
ställdonsmekanismen så att flera solpaneler kan styras med en solföljare. I den simplifierade
versionen av prototypen är denna del bortlämnad eftersom styrning av flera solpaneler inte är
det mest centrala forskningsmålet i detta arbete. Med att använda samma princip som med Hprofilen är det möjligt att koppla flera solpaneler till samma solföljare och på detta sätt öka
kostnadseffektiviteten. Det som sätter gränsen för hur många solpaneler som kan styras med
en solföljare är kraften på ställdonen. Ställdonen använda i nuvarande prototyp kan trycka med
ca 80 kg [71], dvs 80kg*9,81m/s²≈785N.
Reaktionstiden för de termiska ställdonen kunde förbättras med att låta värmen från vakuumrörets innerrör transporteras till ställdonen primärt via konduktion istället för konvektion. Detta
kunde verkliggöras med t.ex. metalribbar som skulle sitta mellan vakuumröret och ställdonen.
En annan möjlighet kunde vara att använda sig av en slags kopparpasta som kunde smetas in
mellan de två skikten. Genom att minska på reaktionstiden är det lättare att göra en mer exakt
maskin då övergångarna från en position av solföljaren till en annan är lättare att hantera med
avskärmningarna om det inte behövs så mycket ”förskott” i avskärmningssystemet. Om ställdonen fungerar tillräckligt snabbt, blir behovet för att tänka på ”förskottet” försumbart och därmed kan avskärmningarna bara läggas i den vinkel som solföljaren ska reagera i. En snabb funktion hos ställdonen minskar också på skillnaden i hur solföljaren fungerar under sommar och vinter.
En förbättring som kunde göras angående mekanismen kunde vara att konstruera ett system
där ställdonen endast avskärmades med avseende på startpunkt för expandering. Ställdon skulle
med andra ord förbli expanderade tills solen gått ner. Med denna lösning kunde problemet med
skillnaden i expanderings- och kontraktionstid undvikas.
Det kunde övervägas om det skulle vara mer fördelaktigt att ha ett system som har sin ”grundställning” i öst, dvs. att solföljaren återgår till en öst riktad position under natten. Nackdelen
med en sådan lösning är dock att solföljaren också intar en östlig riktning då det är mulet, då
den optimala positionen vid diffust ljus är ett horisontellt läge.
En förbättringspunkt i prototypen är upptagandet av diffust ljus som kunde maximeras ytterligare om grundställningen inte var vinklad som i denna prototyp. Detta är dock svårt att kombinera med en polär rotationsaxel.
Om projektet skulle tas vidare till en business, skulle det vara fördelaktigt att göra en livscykelanalys för maskinen så att marknadsföringen kunde stödja sig på uträkningar angående miljövänlighet.
För att veta om solföljaren klarar verkliga omständigheter krävs det test där solföljaren kör för
sig själv i flera dagar i streck utan att den modifieras eller justeras emellan. Dessutom bör solföljaren prövas i vinterförhållanden för att se om vakuumrören har tillräckligt med värmeuppbyggningsförmåga til att få ställdonen att fungera.
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10 Andra tillämpningsområden

I detta projekt är en passiv solföljare utvecklad specifikt för att styra solpaneler men det kan
mycket väl tänkas finnas också andra användningsområden för passiva solföljare. För att få så
mycket som möjligt ut av projektet är det värt att granska projektet från ett lite större perspektiv
och se på andra möjliga implementeringar av denna teknik.
I marknadsföring talas det ofta om hur viktigt det är att känna till kundernas behov för att kunna
utveckla en produkt som bjuder på en lösning till dessa behov. I detta fall blir situationen omvänd på det sätt att det redan finns en lösning och nu gäller det att identifiera de möjligheter
som finns till att utnyttja denna uppfinning. Frågan är hur dessa möjligheter kan rekognoseras.
Det som passiva solföljare gör till skillnad från aktiva solföljare är att de inte kräver yttre energiförsörjning och detta ger möjligheten att finna nya marknadssegment med att besvara frågan:
Var behövs förmågan att följa solen utan att behöva dra en elsladd till systemet?
I Norge ligger det en liten by 120 km från Oslo vid namnet Rjukan som ligger i en dal omringad
av höga berg som skuggar byn i hela sju månader om året. För att uppmuntra invånarna i byn
installerades jättelika speglar uppe på ett av bergen så att solljus kunde reflekteras till ett torg i
byn [72]. Speglarna är försedda med aktiva solföljare och drivs med solpaneler och vindkraft
som kan lagra energi till batterier för senare användning. Passiva solföljare kunde väl ha kommit
till sin rätt i denna tillämpning eftersom det inte skulle ha behövts några solpaneler eller vindkraft till att driva solföljaren. Den belysta plätten på torget är rätt så liten och projektet är mest
gjort som ett konstnärligt verk, så det är knappast frågan om en väldig marknadsmöjlighet för
passiva solföljare men visar bara att behov för passiva solföljare kan finnas på överraskande
ställen.
En potentiell marknadsnisch kunde
vara passiva solföljare till soltunnlar i
byggnader. Eftersom soltunnlar inte i
sig kräver el, så är det smart att använda solföljare som heller inte kräver
installering av elsladdar upp till taket. I
kapitel 5.7 ”State-of-the-art” presenterades en aktiv solföljare av Ciralight
som är till för att effektivisera soltunnlar med att reflektera solljus med solföljande speglar. Produkten kräver visserligen ingen yttre elförsörjning då
solföljaren drivs av en liten solpanel
men GPS enheten som styr speglarna
innehåller ett mikrochip som i sig är
miljöpåfrestande att tillverka och således kunde en passiv variant kunna
locka intresse.

Figur 87: Mærsk bygningen.

En annan applikation där reflektering
av solljus med hjälp av passivt styrda
speglar kunde vara till nytta är växthus
på områden där den direkta solinstrålningen inte är tillräckligt stor. Växthus
ligger ofta lite vid sidan om boningshuset och därmed skulle en aktiv solföljare kräva en elsladd från boningshuset
till växthuset.
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Det kan tänkas flera exempel var en passiv solföljare kunde användas till avskärmning av solljus.
Vissa höghus har rörliga avskärmningselement utanpå byggnaden som hindrar byggnaden från
att blir för varm på dagen. Även här kunde en passiv lösning underlätta byggandet då det inte
skulle behöva tänkas på hur solföljarna ska drivas. I Figur 87 ses ”Mærsk bygningen”, den nya
utbyggnaden av Panum-komplexet för Köpenhamns Universitet, som har solföljande kopparväggar som avskärmar för solljus under dagen.
Ett liknande problem kan identifieras vid fönsterpersienner då dessa kräver manuell inställning
flera gånger om dagen för att kunna avskärma från direkt solljus men samtidigt släppa igenom
tillräckligt ljus för att belysa rummet. Med en passivt styrd lösning kunde persiennerna alltid
vara i optimal ställning. En elektrisk lösning skulle kräva att en elsladd dras till persiennerna och
detta skulle göra systemet mycket mer omständligt att installera och i hyrlägenheter kunde det
till och med kräva att en elektriker sköter jobbet.
Strömlös solföljning kunde också tänkas vara praktiskt i solparasoller som kunde avskärma
bättre om de vände sig mot solen.
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11 Reflektion på eget utförande

Detta projekt har varit mycket lärorikt i sin helhet. Den mest värdefulla lärdomen från detta
projekt är den helhetsmässiga erfarenheten av att ha ansvar över ett produktutvecklingsprojekt
från början till slut. Arbetet har inbegripit många olika kunskapsområden och det har bevisat sig
vara nytta av kunskaper från discipliner som kanske inte direkt associeras med maskinkonstruktion.
Om detta projekt gjordes på nytt skulle den mest framstående förbättringen vara tajmning av
de olika delprocesserna. Tidsplanen var gjord med en struktur där ett skede av arbetsprocessen
utförs åt gången. Då det ses tillbaka på helhetsprocessen i detta projekt, kan det konstateras att
det troligen hade varit bättre för projektets framskridande om varje enskild delprocess hade
påbörjats lite tidigare så att delprocesserna hade överlappat lite varandra. Detta eftersom det
då är lättare att se vad för information det behövs i nästa delprocess och jobba på rådande delprocess i enlighet med det. Om varje delprocess görs färdig före det nästa påbörjas så är det lätt
hänt att det blir gjort arbete som i slutändan inte är till någon nytta. Med andra ord kan det vara
fördelaktigt att med avsikt planera projektet så att vissa processer itereras. Den ursprungliga
tidsplanen presenterad i forskningsplanen (se Bilaga 4 - forskningsplan) uppdaterades i några
omgångar under projektets lopp och speciellt i den andra halvan av projektet ändrades tidsplanen rätt markant. Konceptgenereringen visade sig vara mycket arbetsam, men i gengäld blev
det också ett rätt stort antal koncept (13 stycken) vilket gör det lättare att visa att hela lösningsrummet är utforskat. Det förberedande arbetet till framställning av prototypen, dvs. skapande
av arbetsritningar tog också avsevärt längre tid än förväntat.
En annan helt konkret upptäckt är att en litteraturstudie ger mest ut då de funna resultaten gås
igenom med det samma och det görs anteckningar på innehållet av texten. Detta underlättar
senare genomgång av källmaterial då det snabbt kan genomskådas vad olika texter handlar om.
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12 Sammanfattning

I denna avhandling har produktutveckling av en passiv solföljare utförts. Utifrån en marknadsundersökning har det formulerats produktkrav som gett riktning till en kreativ process, där ett
antal koncept är uppritade. Med hjälp av beprövade metoder är sedan en av dem objektivt utvald till att fulländas från idé till prototyp.
I försök med prototypen har funktionsprincipen kunnat bevisas fungera i verkliga användningsomständigheter. Under test med prototypen kunde ett rörelsemönster med tre stabila positioner identifieras. Utifrån uppmätta resultat har solföljaren gett prov på en effektökning på 18%
i tidsintervallet 7-19. Största delen av solföljarens medförda nytta kunde noteras att ta plats
under morgon- och kvällstimmar, vilket är ekonomiskt mycket avlönande för privathusägare
som kan förbruka den egenproducerade energin själv istället för att måsta sälja överskottsandelen till elnätet för föga ersättningar.
Målet med projektet har varit att komma med en lösning som tillsammans med anpassade solcellsenheter bildar en helhet som är integrerbar till privathustak. Visionen är att solföljaren styr
lamellaktiga solcellsmoduler som ligger på rad - lite i stil med mekanismen som fönsterpersienner fungerar med.
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Bilaga 1 – Koncept
2-vägs lamell

Grundprincip:

Solljus släpps in från endast ett håll i 2-vägs lamellen pga. de vinklade avskärmningslamellerna.
Solljus som släppts igenom träffar en termisk påle som antingen blir längre eller kortare i längd
beroende på vilken vinkel solljus kommer ifrån. Då pålen blir längre, trycker den den rörliga axeln
framåt som i sin tur får solpanelerna att vända sig.

Beteende under dagen:
Nedan ses hur solpanelerna reagerar på solljus under dagens lopp. Lamellerna släpper endast in
solljus på förmiddagen och eftermiddagen och solpanelerna riktar sig vid dessa tidpunkter mot
solen. Mitt på dagen kommer solljuset inte igenom lamellerna, vilket får termiska pålen att kyla
ned så att solpanelerna rätar på sig till sin grundställning, (dvs rakt uppåt i bilden). Under natten,
då solen inte skiner, rätar solpanelerna på sig så att de är i grundställningen på morgonen igen.

Bilaga 1 (1/8)

Den termiska pålen kunde fungera på olika tänkbara vis. En möjlighet kunde vara att den innehöll två ämnen med olika termiska egenskaper. T.ex. paraffinvax som har en positiv värmeutvidgningskoefficient och liquid crystal elastomer som har en negativ värmeutvidgningskoefficient.
En annan variant kunde vara att pålen skulle bestå av termiska aktuatorer som är placerade
turvis, så att varannan aktuator ”ligger ner” och varannan ”står upp”. De som ligger ner gör pålen
längre och de som står upp gör pålen kortare.
En ytterligare möjlighet kunde vara att istället för en 2-vägs lamell använda en enkel avskärmningsvägg för att skilja åt en påle med två olika egenskaper på var sida av väggen.

Bilaga 1 (2/8)

Elektriskt ställdon driven av styrpanel

Grundprincip:
1.
2.
3.
4.

Solljus träffar styrpanelen
Elektricitet från styrpanelen får kolven att gå igång
Kolven skuffar styrrälsen framåt
Styrrälsen får via kugghjulet den primära solpanelen att vända sig åt höger

Styrpanelen kunde antingen vara en- eller dubbelsidig. Om den skulle vara ensidig skulle den i
grundposition (läge som styrpanelen återvänder till om solen inte skiner) peka rakt ut åt vänster
och sedan följa solen då denne rör sig på himlen.
Om styrpanelen skulle vara en dubbelsidig solpanel skulle de olika sidorna på styrpanelen inducera strömmar med olika förtecken, dvs. ena negativ och andra positiv ström. Den positiva
strömmen får kolven att åka framåt och vice versa.

Bilaga 1 (3/8)

Värmeutvidgande band

Banden är lindade runt vridaxeln så att de har lika spänningskraft i sig. Då solljuset värmer ena
bandet på ena sidan av väggen så blir det längre pga. värmeutvidgning och därmed rubbas balansen i systemet så att solpanelen vrids mot solen.

Rälssystem

Detta koncept använder sig av linjär rörelse som orsakas av värmeutvidgning till att skapa rotationsrörelse. De svarta rektangulära partierna i bilden kan antingen vara negativt eller positivt
värmeutvidgande. I bilden är systemet illustrerat för negativ värmeutvidgning. Negativ värmeutvidgning kan hittas i vissa material, t.ex. gummi, men kan också åstadkommas mekaniskt. Vi
antar i förklaringen om hur mekanismen fungerar att de svarta partierna är gummiband.
Grundprincip:
Då ena gummibandet värms upp av solen, uppstår en dragkraft i rälsen som får kugghjulet att
rotera. Detta leder till att solpanelen vrider sig mot ljusets riktning.

Bilaga 1 (4/8)

Forcerad vridning

I detta koncept påtvingas en vridningsrörelse av termiska aktuatorer som går igång av solljus.
Då solljus träffar en termisk aktuator, rycker aktuatorn i vajern och solpanelen vänder sig.

Vajersystem

Aktuator 1 aktiveras på förmiddagen och aktuator 2 på eftermiddagen. Detta verkliggörs med
avskärmande väggar som reglerar det infallande solljuset. Då aktuator 1 trycker på hävstången,
rycker hävstången i vajern som är kopplad till solpanelernas ytterdel. Detta får solpanelerna att
vridas medsols. Samma sker då aktuator 2 aktiveras och solpanelerna vrids ännu mer pga. att
vajern är fäst närmare vridningsaxeln på solpanelerna.

Mer värme – mer rörelse
Grundprincip:

Detta koncept fungerar med standardkomponenter som används i
växthus för att öppna fönster då det
blir varmt. På morgonen är panelen i
grundställning vänd mot öst och solen skiner inte på aktuatorn. På förmiddagen släpps 50 % av solljuset
igenom den semiblockerande avskärmningen och panelen vrids. Om
panelen vrids för långsamt kommer
solen ”förbi” semiblockerande avskärmningen och lyser med full effekt, dvs 100 % kommer igenom och
solpanelen rör sig snabbare. På natten returnerar fjädern systemet till
grundpositionen.
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Rotation med elektromagneter

I detta koncept styrs en solpanel med elektromagneter som är placerade runtom en rund skiva
som sitter i ändan av solpanelens vridaxel. Varje elektromagnet är kopplad till en sekundär solpanel som är avskärmad så att den endast belyses av solljus på en viss tidpunkt om dagen. Då
solpanelen belyses, uppstår en magnetisk kraft i elektromagneten som är kopplad till solpanelen
i fråga. På skivan sitter en permanent magnet och då en elektromagnet går på, dras magneten
på skivan till elektromagneten och detta orsakar en vridning i skivan tills magneterna står mot
varandra. Den primära solpanelen vrids tillsammans med skivan och härmed vrids solpanelen
mot solen.

Roterande hjul driven av ballonger

Detta koncept går ut på att ballonger med luft eller gas i värms upp av solljus och blir större pga.
värmeutvidgning av luften eller gasen. Ballongerna sitter i ett roterande hjul som har en ljuskoncentrerande glaskula i mitten för att förstärka effekten av solljus. Då en ballong belyses av solljus, blir den större och skuffar hjulet så att den vrids. Hjulet är direkt kopplat till en solpanel
som således också vrids i takt med hjulet.
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Gravitationsdriven bimetallgunga

Idéen är att utnyttja bimetallsslingor som blir
längre då de värms upp av solen. Då en slinga
på ena sidan blir längre, resulterar detta i att
balansen i systemet ändras då det ligger en
vikt i ändan av slingan. Detta får panelen att
vridas åt det håll där slingan har blivit längre,
dvs. i riktning av det infallande solljuset.

Positionering med termiska aktuatorer
I detta koncept används aktuatorer som reagerar på värme till att förskjuta en styrstång vilket
ger upphov till att en solpanel, vars vridningsaxel är excentriskt kopplad till styrstången, vrids
mot den expanderade aktuatorns sida. Aktuatorerna är avskärmade för solljuset så att den ena
värms upp på morgonen och den andra på kvällen. Mekanismen är uppbyggd så att aktuatorerna
pekar mot varandra och mellan dem ligger två fjädringar varemellan styrstången är placerad. Då
ena aktuatorn expanderar, trycks båda fjädringarna samman lika mycket men pga. att mittpunkten för fjädringssystemet (där styrstången ligger) förskjuts i expanderingens riktning, förskjuts även styrstången.
Detta leder så till att solpanelen vrider
sig mot det infallande ljusets riktning.
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Balans med bimetall

Detta koncept fungerar med bimetaller som vid belysning böjer sig och på detta vis ger möjlighet för stödstången att flytta sig neråt. Solpanelen har två
stödstångar fästa under panelen och då endast den
ena ”faller” neråt som resultat av att denna sidans
bimetall kröker sig, vrids solpanelen i solljusets riktning.

Fresnel driven av elektroaktiv polymer

I detta koncept ligger själva solpanelen stilla medan två rörliga spegelskivor speglar solljuset på
solpanelen för att förbättra effektiviteten av solpanelen. Speglarna styrs med hjälp av ett gångjärn som är driven av en sträng utav elektroaktivt polymer som drar ihop sig då det förs elektricitet genom denna. Strängen är kopplad till en sekundär solpanel som är avskärmad så det den
belyses på antingen morgon eller kväll.
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Bilaga 2 – pris scenario

SUM-UP

GRID-CONNECTED

Solution for 5000 kWh/year
in 30 years

Initial Annual
invest- electricment
ity cost

OFF- GRID

Discounted
ROI in %

11 000

Yearly total
cost of electricity and
loan
11 000

1. All energy from the grid

0

2. Install 6kW fixed pv-panels
on the roof

PV of cash
flow during
30 years

109
600

4 160

9 054

32

-202 769

3. Install 6kW solar tracking
pv-panels on the roof
4. Install 6kW solar tracking
pv-panels on the roof, 50%
diffused light
5. Off-grid with 22kW generator, no batteries

131
260
131
260

1 694

7 555

48

-169 200

2 927

8 788

30

-196 814

20 000

19 041

19 934

6. Off-grid with 6kW fixed
panels, 10kWh battery bank
and 6kW back-up generator
7. Off-grid with 5kW tracking
pv-panels, 6kWh battery bank
and 6kW back-up generator
8. Off-grid with 5kW tracking
pv-panels, 6kWh battery bank
and 6kW back-up generator,
50 % diffused light

336
500

1 789

16 814

11

-376 574

300
533

1 789

15 208

22

-340 600

300
533

2 568

15 987

18

-358 052

-246 361

--446 445

All values above are in Danish kroner (DKK)
ROI = Return On Investment
PV = Present Value
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GRID-CONNECTED
A 4-person family living in a detached private house (grid-connected) is considering different
options to cover their energy need. They lay up four different scenarios:
1.
2.
3.
4.

All energy from the grid
Install 6kW fixed pv-panels on the roof
Install 6kW solar tracking pv-panels on the roof
Install 6kW solar tracking pv-panels on the roof, 50% diffused light

The yearly energy consumption for the household is 5000 kWh. [http://sparenergi.dk/forbruger/el/dit-elforbrug/hvor-meget-el-bruger-du]
On the roof, there is about 40 m² of space for pv-panels.

1. All energy from the grid:
The average energy price in Denmark is 2.2 dkk/kWh. This means that the costs for this option
would be
5000 * 2.2 dkk/kWh = 11 000 dkk/year

2. Install 6kW fixed pv-panels on the roof
RAcell Blue Diamond pv-system: 6 kW (5400 kWh/year)
Price 109 600 dkk
30 years guarantee (for linear effect deflection)
http://www.racell.com/
We assume a lifetime of 30 years for the panels
Pv-panels gives most energy during noon when the sun is at the highest position of the day.
Because most of the people are at work at that time, the consumed electricity is at a low level.
This leads to a surplus of solar energy.
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Figure source: http://www.solarquotes.com.au/how-does-solar-power-work/how-is-energyused/
In the graph above, the energy patterns of a typical Australian household with a 1.5 kW fixed
pv-system is described. The output of the pv-system can be seen as the yellow/orange area
and the consumption as the blue line.
If the house is grid connected, the surplus energy can be sold to the system - for an average
price of 0.5 dkk/kWh in Denmark. The surplus energy can be sold for the first 20 years of the
pv-panels functioning.
Data source: http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/elforsyning/elproduktion/stotte-vedvarende-energi-3
Let us say that the household in our example case directly uses 50% of the solar power they
produce.
This would mean that they have to buy
0.5 * 5400 kWh = 2700 kWh less energy from the system than if no pv-panels would be installed.
We allocate the cost of the loan (109600) for the pv-panels to an annuity. The payments are of
equal size and the interest is fixed at 2% (see Table 1)
The cost is 4894 dkk/year
The total yearly costs for this option would then be:
Bought electricity from the grid – sold electricity to the grid + annual cost of the solar cells=
(5000-2700) kWh * 2.2 dkk/kWh – 0.5 dkk/kWh*(20/30)*2700 kWh + 4894 dkk = 5060 - 900 +
4894 = 9054 dkk/year
(20/30 derives from the 20 years you are paid for surplus energy divided by the lifetime of the
panels. The economic gain from surplus energy is hereby allocated to one year.)

Discounted ROI:
Annual savings:
2700 kWh * 2.2 dkk/kWh + 0.5 dkk/kWh (20/30) *2700 kWh = 6840 dkk
Total loan including interest is 4894*30=146 820 dkk
Payback time:
146 820 / 6840 ≈ 21.5 years
From Table 3:
Discounted ROI: 32%

3. Install 6kW solar tracking pv-panels on the roof
RAcell Blue Diamond pv-system: 6 kW (5400 kWh/year)
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Price 109 600 dkk
In addition, single axis solar tracker are also installed.
Single-axis roof mountable active solar tracker for up to 1 kW pv-systems
Product source: http://www.solar-motors.com/gb/solar-tracker-1-axis-st40m2v4p-w-backstrfor-4-pan-1-0-kwp-0104-st40m2v4p-without-main-pole-and-ground-screws-i228.shtml
Claimed yearly energy gain 25 %
Price per unit 485 euro ≈ 3610 dkk (without mounting pole and ground screws)
6 trackers are needed to cover the pv-system size of 6 kW
Price for 6 trackers: 6*3610 = 21660 dkk
With the trackers, the yearly energy output will be:
1.25 * 5400 kWh = 6750 kWh
The trackers improve the output of the pv-panels during hours before and after noon as seen
in the figure below

Figure source: http://www.solar-motors.com/gb/solar-tracker-1-axis-st40m2v4p-w-backstrfor-4-pan-1-0-kwp-0104-st40m2v4p-without-main-pole-and-ground-screws-i228.shtml
From the figure we can see that a tracker enhances the output at morning and afternoon
hours, which is a significant factor in regards to how much of the solar cell’s output is being
used within the household.
If we now assume that 80 % of the solar energy “generated” by the trackers, is been able to be
used by the household, we get a total in-house energy consumption of:
directly used electricity from solar panels (as if they were fixed) + directly used electricity “generated” by the trackers=
0.5 * 5400 + 0.8 * 0.25* 5400 kWh = 3780 kWh
Amount of electricity bought from the grid system:
5000 kWh - 3780 kWh = 1220 kWh
Allocation of the loan for pv-panels and the trackers with 2% interest (see tables) to one year
results in a payment of
5 861 dkk/year
The total cost for this option would then be:
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Bought electricity from the grid – sold electricity to the grid + annual cost of the solar cells and
trackers=
1220 kWh * 2.2 dkk/kWh – (0.5 * 5400 + (1 - 0.8) * 0.25* 5400 kWh) * 0.5 dkk * (20/30) + 5861
dkk = 2684 – 990 + 5861 = 7555 dkk/yearly

Discounted ROI
Annual savings:
3780 kWh * 2.2 dkk/kWh + 990 dkk = 9306 dkk
Total loan including interest is 5861 * 30 = 175 830
Payback time:
(175830) / 9306 ≈ 18.9 years
From Table 3:
Discounted ROI: 48%

4. Install 6kW solar tracking pv-panels on the roof, 50% diffused light
Taking into account the weather conditions in Denmark, where it can be maybe 50% diffuse
light, changes the situation. Considering the pv-panels, which already have the Danish weather
conditions included in their energy output data, the numbers stay the same. However, for the
trackers, we can say that when there is 50 % diffusion, also the trackers work with 50% lower
efficiency.
Therefore, we calculate option three again, this time with the 50% diffusion included.
To take the diffused light into account, we simply lower the tracking benefit to half, so that the
energy output is only increased with 25%/2=12.5%
For the yearly energy output we now get
1.125*5400kWh= 6075kWh
Then we calculate the in-house energy consumption
directly used electricity from solar panels (as if they were fixed) + directly used electricity “generated” by the trackers=
5400kWh*0.5 + 0.125*5400kWh*0.8 = 3240 kWh
Amount of electricity bought from the grid system:
5000 kWh – 3240 kWh = 1760 kWh
The total costs would then be:
Bought electricity from the grid – sold electricity to the grid + annual cost of the solar cells and
trackers=
1760 kWh * 2.2 dkk/kWh – (5400kWh*0.5 + (1-0.8)*0.125*5400kWh)*0.5dkk*(20/30) + 5 861
dkk =
3872 dkk – 945 dkk + 5861 dkk = 8788 dkk/yearly
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Discounted ROI
Annual savings:
3240 kWh * 2.2 dkk/kWh + 945 dkk = 8073 dkk
Total loan including interest is 5861 * 30 = 175 830
Payback time:
(175830) / 8073 ≈ 21.8 years
From Table 3:
Discounted ROI: 30%
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OFF-GRID
A 4-person family living in a detached private house (off-grid) is considering different options
to cover their energy need. They lay up four different scenarios:
5.
6.
7.
8.

Off-grid with 11kW generator, no batteries
Off-grid with 6kW fixed panels, 10kWh battery bank and 6kW back-up generator
Off-grid with 5kW tracking pv-panels, 8.6kWh battery bank and 6kW back-up generator
Off-grid with 5kW tracking pv-panels, 8.6kWh battery bank and 6kW back-up generator, 50 %
diffused light

5. Off-grid with 11kW generator, no batteries
11 kW generator
Price 20 000 dkk
http://www.generac.com/all-products/generators/home-backup-generators/guardian-series/11kw-6438-whole-house-switch
Liquid propane consumption at full load 7.28 litres/hr
Liquid propane consumption at half load 4.45 litres/hr
The generator has to be running for maybe 8 hours each day
We assume 80% of the time with half load and 20% of the time with full load
Yearly running hours
Half load 10hr*365*0.8=2336
Full load 10hr*365*0.2=584
Litre price of liquid propane: 1.3 dkk/litre
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=propane&months=240&currency=dkk
Yearly liquid propane costs:
2336hr * 4.45 litres/hr*1.3dkk/litre + 584hr* 7.28 litres/hr*1.3dkk/litre= 13514 + 5527= 19041
dkk
Yearly total costs:
Yearly liquid propane costs + annual cost of generator=
19041+893 = 19934dkk/year
Total amount of potential energy produced in one year:
2336hr*5.5kW+584hr*11kW= 19272kWh
That is much more than the 5000 kWh that is needed for the household. If we take into account the fact that the energy produced by the generator cannot be fully utilized as the generator only runs with two different power modes we can estimate how much energy is produced
for use.
If we assume that 20% of the output at half load can be used and 60 % of the output at full
load can be used.
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For the total energy used during one year, we get:
2336hr*5.5kW*0.2+584hr*11kW*0.6= 6424kWh

6. Off-grid with 6kW fixed panels, 10kWh battery bank and 6kW back-up generator
In off-grid application, there is a need for an energy storage possibility when installing pv-panels.
The energy need for the household is 5000 kWh/365=13.698…kWh/day
The pv-panels produce 5400kW/365= 14.8 kWh/day
We assume that 50 % of the total energy produced can be used directly.
The battery capacity should hereby be 14.8*0.5=7.4kWh
Batteries should never be totally emptied, a rule of thumb is to size the battery bank twice the
need capacity. In this calculation, we look at batteries that can be discharged by 70%.
So, for our case it would mean that the batteries should have a capacity of 7.4kWh / 0.7 = 10.6
kWh
If the batteries run with 24V, it results in 10.6 kWh / 24V = 0.44 kAh battery capacity.
We choose a 0.415 kAh battery bank and it costs about 13 200 dkk
http://www.wholesalesolar.com/battery-banks.html
They are claimed to last for 1000 re-charge cycles with 70% discharging. If they are discharged
once a day (morning and evening use), they will last for 1000/ 365 = 2.74 years
In a 30-year lifetime, this means that 11 of these battery banks has to be bought.
The cost of batteries over a 30-year time will be:
11 * 13 200 = 145 200 dkk
Our 6 kW systems requires a 6000W/24V=250A charge controller. Calculating with a 1.25
safety factor we get 1.25*250A=312.5 A
We choose four 94A controllers with unit price of 14400 dkk
Total cost of charge controllers:
4*14400 dkk = 57600 dkk
http://www.wholesalesolar.com/controllers.html
Back-up generator of 6kW
http://www.generac.com/all-products/generators/home-backup-generators/ecogen/ecogen6kw
Price: 25000 dkk
Liquid propane consumption:
2.87 litres/hr at half load
5.87 litres/hr at full load
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We assume an average running time of 1 hr per day for the generator. We assume that the
batteries helps a little so that the generator runs more often with full load (compared to the
earlier case with only having a generator) and hereby we assume that 30 % of the time, the
generator runs with half load.
Yearly propane consumption:
(0.7*2.87*1+0.3*5.87*1)*365= 1376 litres/year
Cost of gas is hereby:
1.3dkk/litre*1376litres=1789dkk
The total costs for an off-grid system of 6kW for a 30-year period is hereby:
Pv-system + batteries + charge controllers + back-up generator=
109 600 + 145 200 + 56 700 + 25000 = 336 500 dkk
Discounted ROI
Annual electricity savings 17252 dkk
Total loan including interest is 15025*30=450750 dkk
Payback time:
450750/17252 ≈ 26.1
From Table 3:
Discounted ROI: 11%

Total amount of potential energy produced in one year:
5400kWh + 365hr*0.3*6kW + 365hr*0.7*3kW= 5400 + 657 + 766.5 = 5400 + 1423.5 =
6823.5kWh
The energy need for the family was only 5000 kWh. Not all of the 1423.5 kWh produced by the
generator are however used as it runs with a constant speed and uses the same amount of gas
even if the output energy is not totally utilized. In addition, it is not wise to undersize the pvpanels as there then is a risk of having to use the generator more often, which of course is
quite expensive.

7. Off-grid with 5kW tracking pv-panels, 8.6 kWh battery bank and 6kW back-up generator
The size of needed pv-system due to 25% better sun cell performance achieved with trackers:
6kW/1,25=4,8kW pv-panel array. We round it up to 5kW.
A 5kW system gives 5400/6*5*1.25=5625 kWh
Assuming linear pricing for the pv-panels, a 5 kW system would costs:
109 600 dkk * (5/6) = 93 333 dkk
Trackers “generate” 5625-5625/1,25=5625-4500= 1125 kWh
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We assume that 80% of the energy “created” by the trackers can be used directly and 50% of
the “rest”.
We now need batteries with capacity of:
(0.2*1125 kWh + 0.5 * 4500 kWh)/365= (225 + 2250) / 365= 6.8 kWh and ramping up with a
1/0.7 factor we get:
6.8/0.7=9.7kWh
With 24V batteries our capacity should be:
9.7/24= .40Ah
We choose a 0.4 Ah battery for 11 200 dkk
11 sets during 30 years gives:
11*11200=123200 dkk
http://www.wholesalesolar.com/battery-banks.html
Unit price for trackers is 3610 dkk
Solar trackers for 5kW costs 5*3610dkk= 15800 dkk
Back-up generator of 6kW and running 1hr/day gives propane costs of 10369dkk/year
Price of generator: 25000dkk
http://www.generac.com/all-products/generators/home-backup-generators/ecogen/ecogen6kw
Our 5 kW systems requires a 5000W/24V=208A charge controller. Calculating with a 1.25
safety factor we get 1.25*208A=260 A
We choose three 94A controllers with unit price of 14400 dkk
http://www.wholesalesolar.com/controllers.html
Total cost of charge controllers:
3*14400 dkk = 43200 dkk
Total cost for an off-grid system of 5kW with solar trackers for a 30-year period is hereby:
Pv-system + solar trackers + batteries + charge controllers + back-up generator=
93 333 + 15 800 + 123 200 + 43 200 + 25 000= 300 533 dkk
Discounted ROI
Annual electricity savings 17252
Total loan including interest is 13419*30=402570dkk
Payback time:
402570 / 17252 ≈ 23.3 years
From Table 3:
Discounted ROI: 22%
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Total amount of potential energy produced in one year:
5625 kWh + 365hr*0.3*6kW + 365hr*0.7*3kW= 5625 + 657 + 766.5 = 7048.5kWh

8. Off-grid with 5kW tracking pv-panels, 8.6 kWh battery bank and 6kW back-up generator, 50 % diffused light
We use the same system as in the previous calculation, but calculate with an 12.5% energy increase due to trackers instead of 25%.
It means that we get
0.125* 4500 kWh= 562,5 kWh less energy
We then have to use the generator some more.
To produce 563 kWh with the generator, it has to run for:
Full load: 563kWh/6kW*0.3= 28 hours
Half load: 563kWh/3kW*0.7= 131 hours
(70% of the time with half load)
Total hours: 159 hr
So the total amount of hours during one year is 365+159=524 hours
Consumption:
2.87 litres/hr at half load
5.87 litres/hr at full load
2.87*0.7*524+5.87*0.3*524=1052+923 = 1975 litres/year
Propane costs for one year:
1975 litres*1.3dkk/litre=2568 dkk/year
Discounted ROI
Annual electricity savings 16473 dkk
Total loan including interest is 13419*30=402570dkk
Payback time:
402570 / 16473 ≈ 24.4 years
From Table 3:
Discounted ROI: 18%

Total amount of potential energy produced in one year:
1.125*4500kWh + 563hr*0.3*6kW + 563hr*0.7*3kW= 5063+ 1013 + 1182 = 7258 kWh
Which is close to the amount in the previous example, as it should.
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ASSUMPTIONS
The assumptions in this calculation are quite prescriptive and by choosing them differently, the
numbers might vary quite a lot. Assumptions made in this calculation:
-

The household uses 50 % of the solar energy output
80 % of the energy output increase due to the trackers is being used by the household
(this higher percentage is assumed because this extra energy is produced at a time when
people usually are at home)
The surplus energy is sold to the system for 0.5 dkk/kWh (in special quotas you can get
more, up to 1.02 dkk/kWh)
You only get paid for the surplus for the first 20 years (in the reference there was no
mentioning what happens after 20 years)
The solar tracker prices in this calculation are without main pole and ground screws and
hereby the costs of these are not included.
The 25% energy output increase for the tracker is for clear sky conditions. 50% diffusion
can hereby be taken into account by lowering the tracking ability to half, i.e. 12.5 %.
The performance of the pv-panels (5400 kWh yearly output with 6 kW system) is for
Danish weather conditions (diffuse light etc.). Therefore the output of the pv-panels is
not “corrected” when calculating the 3 option with 50 % diffused light, as the pv-panels
are already measured for such conditions
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TABLES

*yearly running electricity costs from generator or grid (bought-sold)

1
2
3
4
5
6
7
8

interest rate periods Investment
2%
0
2%
30
109600
2%
30
131260
2%
30
131260
2%
30
20 000
2%
30
336 500
2%
30
300533
2%
30
300533

Annuity: yearly
yearly total
payment of loan Annual electricity * expenses
0
11 000
11 000
4 894
4 160
9 054
5 861
1 694
7 555
5 861
2 927
8 788
893
19041
19 934
15 025
1 789
16 814
13 419
1 789
15 208
13 419
2 568
15 987

Table 1: Yearly total expenses.

1.
2.

All energy from the grid
Install 6kW fixed pv-panels on the roof

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Install 6kW solar tracking pv-panels on the roof
Install 6kW solar tracking pv-panels on the roof, 50% diffused light
Off-grid with 11kW generator, no batteries
Off-grid with 6kW fixed panels, 10kWh battery bank and 6kW back-up generator
Off-grid with 5kW tracking pv-panels, 8.6kWh battery bank and 6kW back-up generator
Off-grid with 5kW tracking pv-panels, 8.6kWh battery bank and 6kW back-up generator,
50 % diffused light
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1
2
3
4
5
6
7
8

PT=payback time
PV=present value
ROI=return on investment
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1
2
3
4
5
6
7
8

discount rate periods
2%
30
2%
30
2%
30
2%
30
2%
30
2%
30
2%
30
2%
30

26,1
23,3
24,4

21,5
18,9
21,8

yearly total
expenses
PV
11 000
9 054
7 555
8 788
19 934
16 814
15 208
15 987

discount rate periods annual profit PT
2%
30
2%
30
6 840
2%
30
9 306
2%
30
8 073
2%
30
2%
30
17252
2%
30
17252
2%
30
16558

-246 361
-202 769
-169 200
-196 814
-446 445
-376 574
-340 600
-358 052

52982,16
91816,74
60500,36
0,00
64111,28
107180,31
86902,20

PV of profit at PT

PV
34611,94
63150,76
39289,29
0,00
38235,78
67566,43
53602,69

0,32
0,48
0,30
0,00
0,11
0,22
0,18

dicounted ROI

Table 3: Discounted ROI.

Table 2: PV of cash flow during 30 years.

Bilaga 3 - Intervjuer
Referat av intervjun med Simon Furbo
Simon Furbo jobbar som lektor på DTU (Institut for Byggeri og Anlæg) och intervjuades
19.1.2015 på DTU i Kongens Lyngby. Till mötet var också på plats Torben Lenau som är lektor
på DTU och Johan Rindmar som är magisterstuderande på Aalto-universitetet.
Målet med mötet var att få en experts syn på projektidén och att få råd till nya hänvändelser.
Vid diskussionsstunden ställdes följande förberedda frågor med efterföljande svar:
Hvordan indvirker udveklingen af antireflekterende overflade behovet af trackende system?
”Antireflekterande beläggningar på solpaneler är vid dagens läge inte en konkurrent till solföljarsystem.”
Kan du komme på en årsag hvorfor det ikke findes flere passive sol trackere på markeden? Det
findes t. ex. mange videoer på youtube med passive løsninger…
”De flesta solpanelerna är producerade i Kina och de är mycket billiga. Priskonkurrensen är
mycket hård och därför har det varit svårt för solföljare att sälja stort eftersom det i många fall
är billigare att bara köpa mer solpaneler istället.”
Hvad koster mest med at producere en solpanel?
Installationskostnaden svarar för en betydande del av kostnaderna för att ta i bruk en solpanel.
Hvis en solpanele er monteret på et private hustage, er det nogle begrænsende faktorer til teknologien?
”Det lättaste sättet att sätta upp en solpanel är att montera den fast i marken. Eftersom installationsprocessen är mer komplicerad då solpanelen monteras på ett hustak är det också dyrare.”
Övriga noteringar av samtal som inte kan hänvisas till direkta frågor:
”Ställningen på solpanelen inverkar på hur smutsig solpanelen blir. En horisontell vinkel ökar
smutsigheten och därmed minskar effekten av solpanelen.”

Referat av intervju och diskussion över e-mail med Bengt Perers
Bengt Perers är seniorforskare på DTU (Institut for Byggeri og Anlæg) och intervjuades 3.2.2015
på DTU i Kongens Lyngby. Till mötet var också på plats Torben Lenau som är lektor på DTU och
Johan Rindmar som är magisterstuderande på Aalto-universitetet.
Målet med mötet var att få en experts syn på projektidén och att få råd till nya hänvändelser.
Vid sidan om mötet har det över e-mail förts ett samtal från vilket de mest essentiella kommentarerna är dokumenterade i detta referat.
Vid diskussionsstunden ställdes följande förberedda frågor med efterföljande svar:
Är det standardiserade monteringsstativ man använder för stationära solpaneler för hustak?
”Det finns inte riktigt några standardstativ. Kunde vara en bra idé att designa egen takfästning.”

Bilaga 3 (1/4)

Då himlen är helt täckt av moln så är det bara diffust solljus som kommer ner på marken.
Kunde det löna sig att ha ett inbyggt system som lägger solpanelen i ett horisontellt läge vid
molnöverdrag?
”Det finns system som känner av diffust solljus och tar en horisontell ställning vid molnväder.
T.ex. i Sverige finns sådana system. De tar också denna ställning vid hög vindhastighet.”
Finns det preferenser för privat ägare av solceller angående singel- eller dubbelaxlade solföljare?
”Dubbelaxlade trackingsystem är för hög prestanda, kanske inte relevant för privathusägare.”
Övriga noteringar av intervjun som inte kan hänvisas till direkta frågor:
”Persiennpaneler är inte helt otänkbart. Paneler tillverkas nuförtiden med robotar så det underlättar ändringar i produktion.”
”Snö och frost leder till kanske 2% energiförlust årligen. Men det kan ändå vara betydande under vinterperioden då procenten är högre och man redan från början får lite energi ut av panelerna.”
”Panelerna är seriekopplade och därför blir förlusterna stora ifall en panel skuggas. Större än
vad själva skuggningen orsakar. Vid skuggning av en del av panelerna kan hela systemet vara
overksamt. Det finns system som hindrar detta genom att dela upp panelerna i tre delar så att
de fungerar var för sig.”
Utdrag från diskussionen företagen över e-mail
Kommer de elektriska solföljarsystemen att sjunka i pris i framtiden?
”Max tillåtet kundpris går att gissa litet mot vad det värt i ökad energiproduktion. Sedan måste
man grovt kunna tillverka till halva det priset netto från fabrik, för att alla mellanhänder och
skatteverket ska ha sitt innan det når slutkunden.”
Det finns väldigt många olika undersökningar om hur mycket ett solföljarsystem ökar på effektutvinningen. Undersökningarna är gjorda med varierande metoder och resultaten visar också
ganska varierande siffror. Läste t.ex. en artikel (har lagt den som bilaga) som radade upp en
lång lista med olika forskningar och det var väldigt svårt att se hur de olika försöksresultaten
kunde jämföras med varandra. Finns det någon konsensus i hur mycket användningen av solföljarsystem egentligen ökar på effektiviteten?
”Min benchmark för prestanda är att en solföljare kan öka utbytet med 30-50%. Högsta siffran
för riktigt soligt klimat och lägsta för mera molniga områden. Alla andra värden är överdrifter
det jag känner till, Den kan man eventuellt sätta speglar som följer solen och ge mera men det
kostar också.
Det innebär att en solföljare för en solcellsmodul på 250W eller 1.5 m2 och som kostar ca 2000
kr max får kosta ca 600-1000 som allra mest inkl. stativ för solföljningen, för att var lönsam.
Det man gör är ofta att sätta flera moduler på samma solföljare för att få bättre lönsamhet.”
Hur inverkar utvecklingen av antireflekterande solpanelsytor efterfrågan av solföljare?
”Antireflexbehandling "AR" påverkar årsprestanda litet kanske max 5% och blir mer och mer
standard nu. Det är ingen konkurrent egentligen till tracking. AR glas är ändå lönsamt för det
går att göra så billigt i dag i massproduktion. Dessutom blir lamineringen säkrare har jag hört.”
Övriga noteringar av e-mail konversationen som inte kan hänvisas till direkta frågor:
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”Det har funnits passiva solföljare i många år. Elektroniska kommer dock starkt nu det jag ser
på marknaden. Men priset är så viktigt att en billig driftsäker passiv lösning säkert är mycket
intressant. Elförbrukning ska normalt inte vara ett skäl i dag med modern elektronik och elmotorer, det går att göra så strömsnålt.”
”Om man jämför med hur mycket styrda elmotorer och rörliga delar det är i en bil så borde det
bara vara en fråga om att nå tillräcklig massproduktion för att göra solföljning lönsam. [...]
Men för bilar finns ofta en första kundkrets som betalar enormt för det senaste. Det finns inte
för solenergi ännu tyvärr.”
”En tracker får alltså inte kosta alls mycket om det ska löna sig. Däremot tror jag att den kan
säljas på andra mjuka mervärden, att köparen tycker det är intressant och kul.”
”Ett annat mera sällsynt problem är statisk elektricitet och åska som kan slå ut elektronik oberäkneligt. Statisk elektricitet är nog mest under frakt och installation/reparation dock. [---] Akilleshälen med all elektronik är kontakterna överallt som kan bli fuktiga och korrodera. Då får
man intermittenta problem, som kan synas svåra att lösa.”

Referat av besöket hos Gaia Solar
Mötet med solpanelstillverkaren Gaia Solar i företagets lokaler i Hvidovre tog plats den
19.2.2015. På plats på mötet var Anders Sørensen som jobbar som utvecklingschef på Gaia Solar, Torben Lenau som är lektor på DTU och Johan Rindmar som är magisterstuderande på
Aalto-universitetet.
Målet med mötet var att få en djupare inblick i produktionsmetoderna på Gaia Solar samt att
få en uppfattning om deras syn på solenergimarknaden. Mötet befattade en guidad rundtur i
produktionsfaciliteterna samt en diskussionsstund efter det.
Under rundturen gjordes följande observationer:
Solcellerna som kommer till Gaia Solar har en standard storlek. Det går att skära dem till
mindre bitar på ett håll men inte längs huvudkontakterna. Så bredden av hur smal en solpanel
kan göras bestäms av bredden av själva solcellen. Därtill måste man av produktionssjäl ha lite
extra kant på ramen till panelen.
Vid diskussionsstunden ställdes följande förberedda frågor med efterföljande svar:
Ser i problematik med at bruge sol trackere til solceller på privathusanlæg?
”Desto mer teknologi produkten innehåller, desto svårare är det att sälja den om kunden inte
har den tekniska förståelsen om teknologin. Med andra ord, en sol tracker ökar på teknologifaktorn och kan därmed vara svårare att sälja till privathuskunder ”
Hvad plejer private husejere at bruge energien fra solcellerne til? Er det direkte brug eller salg
til el nettet?
”För privathusägare är trenden att installera mindre system än tidigare. Istället för storlek satsar man pga. ekonomiska skäl på att använda all den energi som solpanelerna producerar.
Därmed blir många system installerade så att panelerna är riktade i östlig och västlig riktning
så att största delen av energin produceras om morgonen och kvällen då människor oftast är
hemma och använder energi. I och med att tendensen är att installera mindre system, kan
trackers komma väl till användning då effektivitet och utrymmeskrav avvägs mot varandra.”
Tror i at solceller kan blive så billige i fremtiden at det overhoved ikke kan vare lønsmat at anvende sol trackere?
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”Priset på solpaneler förväntas inte att sjunka drastiskt inom närmaste framtid. Istället ligger
fokusen på att göra solpanelerna mer effektiva.”
Hvad synes du er den største udfordring/mulighed for jeres business?
”Investerare är rätt så otåliga angående återbetalningstiden för pengarna och därför pressas
nya R&D projekt till att framvisa resultat väldigt fort, vilket är en utmaning för att utveckla nya
idéer.”
Övriga noteringar av samtal som inte kan hänvisas till direkta frågor:
Om solpanelen har en lutning på minst 10-15˚ så ska inte särskilda rengöringsåtgärder behövas. Nederbörden tar hand om att få bort damm och andra orenheter.
Ett 2kW solpanelssystem kan köpas för 30 000 danska kronor.
Arkitekter brukar vara motsträviga till att använda solpaneler pga. att solpaneler anses oattraktiva. Därför är det viktigt att ta hänsyn till utseendemässiga faktorer. Emellanåt får man utgå
från att en solpanel ska se ut på ett visst sätt och efter det försöker man att få prestandan på
panelen till en duglig nivå.
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7:00
7:20
7:40
8:00
8:20
8:40
9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00

73,830
77,730
81,660
85,650
89,730
93,910
98,230
102,720
107,420
112,370
117,630
123,220
129,210
135,620
142,500
149,850
157,630
165,790
174,220
182,750
191,230
199,900
207,420
214,930
221,970
228,550
234,680
240,410
245,780
250,830
255,620
260,180
264,550
268,780
272,890
276,900
280,860

solvinkel
tid
(azimut)
(sommartid) i grader,
0°=norr [1]

106,170
102,270
98,340
94,350
90,270
86,090
81,770
77,280
72,580
67,630
62,370
56,780
50,790
44,380
37,500
30,150
22,370
14,210
5,780
2,750
11,230
19,900
27,420
34,930
41,970
48,550
54,680
60,410
65,780
70,830
75,620
80,180
84,550
88,780
92,890
96,900
100,860

solens avvikelse
från syd i
azimutriktning
angivna i grader

klo 10-16:

klo 7-19:

solens avvikelse
från syd i
azimutriktning
angivna i radianer
(C)*(E)
1,853
1,785
1,716
1,647
1,576
1,503
1,427
1,349
1,267
1,180
1,089
0,991
0,886
0,775
0,654
0,526
0,390
0,248
0,101
0,048
0,196
0,347
0,479
0,610
0,733
0,847
0,954
1,054
1,148
1,236
1,320
1,399
1,476
1,550
1,621
1,691
1,760
summa
medeltal
nytta
effektökning
i procent:
summa
medeltal
nytta
effektökning
i procent:

0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017

radianfaktor
1 / (2*π)

43,1 %

15,3781
0,6990
1,4306

125,7 %

16,3958
0,4431
2,2567

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,068
0,143
0,220
0,299
0,381
0,464
0,548
0,632
0,715
0,793
0,865
0,925
0,969
0,995
0,999
0,981
0,940
0,888
0,820
0,743
0,662
0,578
0,494
0,410
0,328
0,248
0,171
0,095
0,021
0,000
0,000
0,000

cosinus
projektionsefekt
(0 då vinkel>90°)
cos(D)
17,09
19,82
22,59
25,39
28,21
31,02
33,82
36,59
39,32
41,97
44,52
46,95
49,22
51,3
53,15
54,72
55,97
56,85
57,34
57,41
57,07
56,32
55,2
53,73
51,98
49,98
47,77
45,39
42,87
40,25
37,55
34,8
32
29,19
26,37
23,56
20,78

solhöjdsvinkel
i grader [1]
72,910
70,180
67,410
64,610
61,790
58,980
56,180
53,410
50,680
48,030
45,480
43,050
40,780
38,700
36,850
35,280
34,030
33,150
32,660
32,590
32,930
33,680
34,800
36,270
38,020
40,020
42,230
44,610
47,130
49,750
52,450
55,200
58,000
60,810
63,630
66,440
69,220

zenitvinkel
i grader
90-(G)
1,273
1,225
1,177
1,128
1,078
1,029
0,981
0,932
0,885
0,838
0,794
0,751
0,712
0,675
0,643
0,616
0,594
0,579
0,570
0,569
0,575
0,588
0,607
0,633
0,664
0,698
0,737
0,779
0,823
0,868
0,915
0,963
1,012
1,061
1,111
1,160
1,208

zenitvinkel
i radianer
(H)*(E)
3,403
2,949
2,603
2,332
2,115
1,940
1,797
1,678
1,578
1,495
1,426
1,368
1,321
1,281
1,250
1,225
1,207
1,194
1,188
1,187
1,191
1,202
1,218
1,240
1,269
1,306
1,351
1,405
1,470
1,548
1,641
1,752
1,887
2,050
2,251
2,502
2,819

luftmassa
1 / cos(I)
0,630
0,680
0,722
0,758
0,790
0,817
0,840
0,861
0,879
0,894
0,907
0,919
0,929
0,937
0,943
0,949
0,953
0,955
0,957
0,957
0,956
0,954
0,950
0,945
0,939
0,932
0,923
0,912
0,899
0,884
0,867
0,848
0,825
0,800
0,770
0,735
0,695

9,3432
0,9343

16,3201
0,8590

atmosfäreffekt
(0,7*(J)^0,678) / 0,7
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,056
0,120
0,190
0,263
0,340
0,421
0,503
0,587
0,670
0,749
0,820
0,881
0,926
0,952
0,956
0,938
0,897
0,844
0,775
0,698
0,617
0,533
0,450
0,369
0,290
0,215
0,145
0,078
0,017
0,000
0,000
0,000

42,4 %

14,4317
0,6560
1,4243

107,7 %

15,3004
0,4135
2,0772

cosinus
projektionseffekt
+ atmosfäreffekt
(F)*(K)

Bilaga 4 – uträkningar av effektutvinning med solföljare

Teoretisk beräkning:
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Beräkning med estimeringsdata från onlineprogrammet PVGIS:
tid

estimerad solinstrålning [2]:
stationär solföljare

4:07
4:22
4:37
4:52
5:07
5:22
5:37
5:52
6:07
6:22
6:37
6:52
7:07
7:22
7:37
7:52
8:07
8:22
8:37
8:52
9:07
9:22
9:37
9:52
10:07
10:22
10:37
10:52
11:07
11:22
11:37
11:52
12:07
12:22
12:37
12:52
13:07
13:22
13:37
13:52
14:07
14:22
14:37
14:52
15:07
15:22
15:37
15:52
16:07
16:22
16:37
16:52
17:07
17:22
17:37
17:52
18:07
18:22
18:37
18:52
19:07
19:22
19:37
19:52
20:07

22
28
35
42
49
53
87
125
168
213
261
310
361
412
463
514
563
612
659
703
746
786
823
857
887
915
938
958
974
986
994
998
998
994
986
974
958
938
915
887
857
823
786
746
703
659
612
563
514
463
412
361
310
261
213
168
125
87
53
49
42
35
28
22
15

11
258
343
415
482
542
597
646
690
729
765
796
825
850
872
892
910
925
939
950
961
969
977
983
988
993
997
999
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
999
997
993
988
983
977
969
961
950
939
925
910
892
872
850
825
796
765
729
690
646
597
542
482
415
343
258
176
107

estimerad uteffekt:
stationär
solföljare
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,5
0,8
1,0
1,3
1,6
1,9
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
3,7
4,0
4,2
4,5
4,7
5,0
5,2
5,4
5,5
5,7
5,8
5,9
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
5,8
5,7
5,5
5,4
5,2
5,0
4,7
4,5
4,2
4,0
3,7
3,4
3,1
2,8
2,5
2,2
1,9
1,6
1,3
1,0
0,8
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

6-18
summa
195,2
(vintertider):
medeltal
3,98
effektökning i procent:
9-15:

summa

116,0
5,53
effektökning i procent:

0,1
1,6
2,1
2,5
2,9
3,3
3,6
3,9
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,1
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,7
5,8
5,9
5,9
5,9
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,9
5,9
5,9
5,8
5,7
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,1
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
3,9
3,6
3,3
2,9
2,5
2,1
1,6
1,1
0,6

solcellsinfo:
area
0,0366m²

uteffekt=solinstrålning*area*effektivitet

Kontrollberäkning:
klo 6-18:
stationär
y=-610,08 x^5+1255,3 x^4-905,53 x^3+220,73 x^2+19,429 x-5)
F(x)=-101,68 x^6+251,06 x^5-226,383 x^4+73,5767 x^3+9,7145 x^2-5*x
F(0,75)
2,60643984
F(0,25)
-0,1571648
A1=F(0,75)-F(0,25)
2,76360469
solföljare
y = 593,99x4 - 1188x3 + 771,99x2 - 177,99x + 13,444
F(x)=118,798 x^5-297 x^4+257,33 x^3-88,995 x^2+13,444 x
F(0,75)
2,80307227
F(0,25)
0,77545117
A2=F(0,75)-F(0,25)
2,02762109
A1 / A2
effektökning i procent:

1,36297886
36,3 %

klo 9-15:
stationär
F(0,63)
F(0,38)
A1=F(0,63)-F(0,38)

2,0000146
0,50280717
1,49720743

solföljare
F(0,63)
F(0,38)
A1=F(0,63)-F(0,38)

2,49585248
1,12649779
1,36935469

A1 / A2
effektökning i procent:

1,09336714
9,3 %

269,7
5,50
38,2 %
125,6
5,98
8,2 %

Källor:
[1] http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php
[2] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe
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effektivitet
16,50 %

Bilaga 5 – Resultat av test med prototyp
tid (sommartid)
7:00:00
7:20:00
7:40:00
8:00:00
8:20:00
8:40:00
9:00:00
9:20:00
9:40:00
10:00:00
10:20:00
10:40:00
11:00:00
11:20:00
11:40:00
12:00:00
12:20:00
12:40:00
13:00:00
13:20:00
13:40:00
14:00:00
14:20:00
14:40:00
15:00:00
15:20:00
15:40:00
16:00:00
16:20:00
16:40:00
17:00:00
17:20:00
17:40:00
18:00:00
18:20:00
18:40:00
19:00:00
summa 7-19
ökning i %:
summa 10-16
ökning i %:

strömoutput [A] *10^-2:
tracker
2,00
2,00
2,00
5,00
13,00
19,00
23,00
26,00
29,00
30,00
32,00
32,00
32,00
32,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
32,00
31,00
30,00
33,00
33,00
32,00
32,00
32,00
32,00
31,00
31,00
30,00
29,00
27,00
26,00
24,00
21,00

stationär
3
4
7
10
12
15
17
20
22
24
26
28
30
32
33
34
34
35
35
35
35
34
33
33
31
30
28
26
24
22
19
17
14
11
8
6
4
983

831
18,29

611

596
2,52
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Bilaga 6 – Forskningsplan
Vetskap om solenergi & State of-the-art
12.1-8.2
I första skedet av projektet, ska en teoretisk uppfattning om ämnet anskaffas.
Litteratursökning i databaser och bibliotek– 1 vecka
Genomgång av källitteratur samt undersökning av redan existerande produkter – 3 veckor
Marknadsbehov & produktkrav
9.2–22.2
Det nästa steget är att reda ut marknadsbehoven och översätta dessa till produktkrav.
Marknadsundersökning – 1 vecka
Produktkrav – 1 vecka

Milstolpe 1 (22.2): Marknadsbehov och state-of-the art
Koncept

23.2-29.3
I slutet av den andra milstolpen ska ett koncept vara valt för att gå vidare med. Detta koncept
ska vara beskrivet tillräckligt noggrant så att den kan stå som grund för den fysiska prototypen.
Idékläckning – 1 vecka
Framställning av minst tre tänkbara koncept idéer – 1 veckor
Evaluering av potentiella lösningar – 1 vecka
Utarbetning av valt koncept – 1 vecka
Detaljerade CAD-ritningar och en utförlig konceptbeskrivning – 1 vecka

Milstolpe 2 (29.3): Koncept
Prototyp
30.3-3.5
Till näst ska en fysisk prototyp framställas som kan användas till att bevisa en principiell konceptidé.
Planering av byggandet samt ackvisition av material – 1 vecka
Byggandet av prototyp – 3 veckor
Testkörning samt modifiering - 1 vecka

Milstolpe 3 (3.5): Detaljkonstruktion & Prototyp
Prestanda av prototyp & försöksresultat
4.5-24.5
Bilaga 6 (1/2)

I detta stadie av projektet ska prototypen användas för att få försöksresultat som sedan analyseras. Detta ska leda till en konklusion av projektet.
Upptagning av resultat från försök med prototypen - 1 vecka
Analysering av resultat – 1 vecka
Konkludera utfallet av projektet i sin helhet – 1 vecka
Färdig rapport
25.5-30.6
Återstående tiden används till att göra den skriftliga delen färdig.
Slutföring av ofulländade kapitel – 2,5 veckor
Omformulering och finslipning av text – 1,5 veckor
Helhetsmässig genomgång av arbetet – 1 vecka

Milstolpe 4 (30.6): Verifikation
Uppdatering av forskningsplan:
Vecka
18.5-24.5

Prototyp
Verkstaden arbetar på prototypen

Rapport
Slutföra ofulländade kapitel

25.5-31.5

Verkstaden arbetar på prototypen

Slutföra ofulländade kapitel

1.6-7.6

Verkstaden arbetar på prototypen

8.6-14.6

Testkörning samt modifiering /
Upptagning av resultat från försök
med prototypen

Omformulering och finslipning av
text
Analysering av resultat från försök med prototyp

15.6-19.6

Konkludera utfallet av projektet i
sin helhet / Helhetsmässig genomgång av arbetet
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Bilaga 7 – Konceptevaluering
Viktning
Konvertering från kriterier till mål:

Viktning av mål:

1=viktigare, 0=mindre viktig, S=lika viktig
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PUGH
Koncept:
1.
2.
3.
4.
5.

2-vägs lamell
Elektriskt ställdon driven av styrpanel
Värmeutvidgande band
Rälssystem
Forcerad vridning

7.
8.

Mer värme – mer rörelse
Zomeworks

6. Vajersystem

+ =bättre än datum
- =sämre än datum
S =lika bra som datum
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Vägda mål
Koncept:
7.
2-vägs lamell
8.
Elektriskt ställdon driven av styrpanel
9.
Värmeutvidgande band
10.
Rälssystem
11.
Forcerad vridning
12.
Vajersystem
13.
Mer värme – mer rörelse
Poängskala: 1-5
1=sämst, 5=bäst
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PUGH – omgång 2
Koncept:
1.
2-vägs lamell
2.
Elektriskt ställdon driven av styrpanel
3.
Vajersystem
4.
Mer värme – mer rörelse
5.
Rotation med elektromagneter
6.
Roterande hjul driven av ballonger
7.
Gravitationsdriven bimetallgunga
8.
Positionering med termiska aktuatorer
9.
Balans med bimetall
10.
Fresnel driven av elektroaktiv polymer
11.
Zomeworks
+ = bättre än datum
- = sämre än datum
S = lika bra som datum
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Vägda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mål – omgång 2
2-vägs lamell
Elektriskt ställdon driven av styrpanel
Rotation med elektromagneter
Positionering med termiska aktuatorer
Vajersystem
Mer värme – mer rörelse
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