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Abstract 

This bachelor's thesis examines how to use solar panels in the most optimal way in order to 

produce the largest possible amount of energy and to generate the highest possible revenue. 

This is done by comparing sun tracking and stationary solar panels. Whether geographical 

location has an impact on the effect of sun tracking has also been examined. This has been 

done by studying both Stockholm and Munich. The optimal arrangement of a system of solar 

panels within a limited area as well as the effect of both internal and thin external shadows are 

further areas that this work examines.  

 

The results of the effect of solar tracking and the optimal arrangement of the panels in a 

system of solar panels have been produced through simulations in Matlab. Through a 

literature review and experimental measurements, the results of the effect of shading have 

been produced.  

 

The study shows that the use of solar tracking panels in Stockholm increases the energy 

production of a solar panel by 39.2 % for solar tracking in two dimensions and 36.4 % in one 

dimension, while the increase in Munich is somewhat lower at 27.1 % and 23.7 %, 

respectively. In addition to this, two alternative optimal economic scenarios were found for a 

system of solar panels within a limited area. Either the entire roof surface is completely 

covered with horizontally placed panels or panels are placed in six rows with an inclination 

angle of 21 degrees. The study of the effects of external thin shadows on a solar panel 

indicated that the shadows that covered several of the solar panel's loops of cells were the 

shadows that had a significant effect on energy production. 

 

The conclusions drawn from these results are that sun tracking solar panels are worth 

investing in. However, from an economic point of view it would not be reasonable to install 

solar tracking in more than one dimension. Out of the two alternative scenarios for installing 

solar panels on a limited surface, six rows with an inclination angle of 21 degrees is 

considered the more realistic alternative since the limitations applied on the model used to 

produce this scenario more closely emulates reality. Due to the fact that thin shadows 

covering only one loop of cells on a solar panel did not cause any considerable power 

reduction, it is recommended that the studied solar panel is to be installed in such a way that 

the loops lie vertically and therefore lower the risk of multiple loops being shaded 

simultaneously, since most naturally occurring shadows are vertical. 
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Sammanfattning 

Detta kandidatexamensarbete undersöker hur man på optimalt vis använder solpaneler i syfte 

att producera största möjliga mängd energi samt hur dessa kan generera största möjliga 

intäkter. Detta görs genom att jämföra solföljande och stationära paneler. Det har även 

undersökts huruvida geografisk plats har en påverkan på effekten av solföljning. Detta har 

gjorts genom att studera både Stockholm och München. Optimal uppställning av ett system av 

solpaneler inom en begränsad area samt effekten av både intern och extern smal skuggning är 

ytterligare områden som undersöks i detta arbete.  

 

Resultaten om solföljningens effekt samt optimal uppställning av panelerna i ett system av 

solpaneler har tagits fram genom simuleringar i Matlab. Resultaten kring effekten av 

skuggning har tagits fram genom en litteraturstudie samt experimentella mätningar. 

 

Studien visar att användning av solföljande paneler i Stockholm ökar energiproduktionen hos 

en solpanel med 39,2 % för solföljning i två dimensioner respektive 36,4 % i en dimension, 

medan ökningen i München blir något lägre med 27,1 % respektive 23,7 %. Utöver detta togs 

även två alternativa optimala ekonomiska scenarier fram för ett system av solpaneler på en 

begränsad yta. Antingen täcks hela takytan med horisontellt placerade paneler eller så 

placeras paneler i sex rader med en lutningsvinkel på 21 grader. Undersökningen av externa 

smala skuggors effekt på en solpanel tydde på att de skuggor som täckte fler av en solpanels 

slingor var de skuggor som hade påtaglig effekt på energiproduktionen. 

 

De slutsatser som dras utifrån dessa resultat är att solföljande solpaneler är värda att investera 

i, men att det ur ekonomisk synpunkt inte vore rimligt att installera solföljning i mer än en 

dimension. Av de två alternativa scenarierna för installation av solpaneler på en begränsad yta 

anses sex rader med en lutningsvinkel på 21 grader vara det mer realistiska alternativet då de 

begränsningar som applicerades på modellen som användes för att ta fram detta närmare 

motsvarar verkligheten. På grund av att smala skuggor som endast täcker en slinga av celler 

på en solpanel inte orsakade någon betydande effektminskning rekommenderas att de 

solpaneler som undersökts installeras på så vis att slingorna ligger vertikalt och därför löper 

lägre risk att flera slingor skuggas samtidigt, då de flesta naturligt förekommande skuggor är 

vertikala. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den globala uppvärmningen är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. År 

2018 var ett av de varmaste åren sedan global medeltemperatur började mätas. Under årets tio 

första månader var den globala medeltemperaturen nästan en grad högre än under 

förindustriell tid (SMHI, 2018b). Samtidigt fortsätter koldioxidhalterna i atmosfären att öka 

och 2017 uppmättes halten till 405,5 ppm, en ökning med 2,2 ppm från föregående år (Juhlin, 

2018). Även havsnivån under januari till juli 2018 var 2-3 mm högre än året innan (WMO, 

2018). 

 

En av de främsta orsakerna till den globala uppvärmningen är användningen av fossila 

bränslen, som leder till stora utsläpp av koldioxid. Ett av de huvudsakliga 

användningsområdena för fossila bränslen är elproduktion. I Sverige har en överenskommelse 

mellan ett flertal politiska partier slutits med målet att ha en helt förnybar energiproduktion 

2040 (Regeringskansliet, 2016). För att nå detta mål och för att lyckas med omställningen till 

ett mer hållbart samhälle är det därför viktigt att kraftigt minska användningen av fossila 

bränslen. 

 

För att uppnå målen om en helt fossilfri elproduktion i Sverige kommer solpaneler spela en 

viktig roll. Dessa solpaneler producerar energi direkt ur solens strålar och ger inte upphov till 

några utsläpp under produktionen. Vid tillverkningen av en solpanel uppstår likt vid all 

produktion ett energibehov men detta är minimalt i jämförelse med den energi en panel kan 

producera under sin livstid (Eon, 2018). I samband med att tekniken går framåt har kostnaden 

för solpaneler drastiskt minskat. vilket har resulterat i kraftiga ökningar av deras användning 

(Energimyndigheten, 2019).  

 

Ett möjligt framtida användningsområde för solpaneler i Sverige kan vara installation av 

solpanelsystem på hustak. Detta innebär utmaningar i form av begränsad yta samt påverkan 

av eventuellt förekommande skuggor på dessa paneler. För att utnyttja solpaneler på bästa 

möjliga sätt blir optimering därför mycket viktigt. Detta arbete kommer att undersöka hur 

man utnyttjar solpaneler på ett så effektivt sätt som möjligt. Det kommer inte handla om en 

intern optimering, alltså förbättring av komponenter, utan enbart om hur de ska användas. 

Genom att studera effekter av störningar som skuggning kan man identifiera hur solpaneler på 

bästa sätt placeras på en begränsad takyta för att få ut så stor mängd energi som möjligt. Det 

kommer även att undersökas huruvida det är värt att ha en solföljande panel eller ej, vilket 

också är relevant för att på bästa sätt utnyttja solpaneler. 

1.2 Syfte 

Denna rapport ämnar undersöka hur mycket en solföljande solpanel ökar energiproduktionen 

relativt en stationär panel samt hur parametrarna placering och skuggning påverkar 

effektiviteten hos ett system av solpaneler. 
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1.3 Mål 

Ett mål är att bygga en modell som kan simulera en solföljande solpanel, som följer solens 

riktning och vinkel, och jämföra denna med en stationär panel samt undersöka hur olika 

latituder påverkar denna jämförelse. 

 

Ett ytterligare mål är att undersöka hur flera solpaneler på en begränsad yta påverkar varandra 

genom skuggning samt hur man optimerar energiproduktion och intäkter vid ett sådant 

scenario genom olika placering av solpanelerna. 

 

Ett annat mål är att studera hur mycket den producerade effekten minskar då delar av 

panelerna skuggas. 

1.4 Relevans 

För att kunna uppnå en hållbar energiproduktion i framtiden kommer solkraft att spela en stor 

roll. Effektivare användning av solpaneler skulle innebära mer potentiell solenergi, och 

därmed minska behovet av fossila bränslen. 

 

Att uppnå högsta möjliga effektivitet vid användningen av solpaneler kan vara av stor vikt för 

exempelvis elbolag, för vilka solenergi i framtiden kan komma att bli en viktig inkomstkälla. 

Effektivare solpaneler innebär högre inkomst per installerad solpanel. 

 

Arbetet kan även vara av relevans för privatpersoner som önskar installera solpaneler i 

hemmet. Då det ofta innebär en stor investering är det extra viktigt att uppnå så hög 

effektivitet som möjligt för att investeringen ska bli lönsam och därmed uppmuntra fler att 

installera solpaneler. Av samma anledning kan arbetet även vara relevant för kommunala och 

privata ägare av flerbostadshus samt bostadsrättsrättsföreningar då det för dessa aktörer kan 

vara av intresse att installera solpaneler för att tillgodose bostädernas energibehov. 

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Begrepp 

Nedan definieras de centrala begreppen i denna studie. 

 

Direkt solstrålning (Idir) [W/m2]: Den andel av solstrålningen som når en yta som kommer 

direkt från solen utan att först ha spridits i atmosfären (Beckman och Duffle 2013, 9). 

 

Diffus solstrålning (Idif) [W/m2]: Den andel av solstrålningen som når en yta som genom 

kontakt med atmosfären spridits och ändrat riktning (Beckman och Duffle 2013, 9). I denna 

rapport antas all diffus strålning vara isotropisk, det innebär att spridningen är jämnt fördelad 

i alla riktningar (Beckman och Duffle 2013, 89). 

 

Global solinstrålning (Iglo) [W/m2]: Den totala solstrålningen på en yta. Utgörs av summan 

av den direkta och diffusa solstrålningen (Beckman och Duffle 2013, 9). 
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Markreflektivitet (ρg): Den andel av den totala strålningen som fortsätter vidare efter att ha 

reflekterats från marken, även känt som markens albedoeffekt (Nationalencyklopedin, 2019). 

Antar värden mellan 0 och 1 där högre värde innebär mer reflekterat ljus (Beckman och 

Duffle 2013, 85). 

 

Latitudvinkel (Φ) [°]: Vinkeln som beskriver den geografiska platsens avvikelse från 

ekvatorn. Positiva värden norr om ekvatorn och negativa värden söder om ekvatorn. 

 

Azimutvinkel (γs) [°]: Solens vinkelavvikelse från norr på himlen runt en vertikal axel, i 

denna rapport innebär en azimutvinkel på 0° att solen står i norr, 90° i öst, 180° i söder och 

270° i väst (Beckman och Duffle 2013, 13). 

 

Zenitvinkel (θz) [°]: Solens vinkelavvikelse från en vertikalt dragen linje från markytan. 

Denna vinkel är 0° då solen står som högst på himlen (i zenit) och 90° då solen ligger i höjd 

med horisonten (Beckman och Duffle 2013, 13).  

 

Infallsvinkel (θ) [°]: Vinkeln mellan direktstrålningen på en yta och dess normal  

(Beckman och Duffle 2013, 13).  

 

Lutningsvinkel (β) [°]: Solpanelens vinkel skiljt från marken. Vinkel 0° innebär att panelen 

ligger horisontellt och vinkel 90° innebär att den står vertikalt. I rapporten har denna vinkel 

begränsats till maximalt 90° då vinklar större än så innebär att panel är riktad mot marken  

(Beckman och Duffle 2013, 12). 

 

Riktningsvinkel (γ) [°]: Solpanels väderstrecksriktning. Följer samma vinklar som 

azimutvinklarna (Beckman och Duffle 2013, 13). 

 

Deklinationsvinkel (δ) [°]: Avvikelse i solens position gentemot jorden som beror av 

jordaxelns lutning. Detta värde varierar från dag till dag över hela året mellan vinklarna -

23,45° och 23,45° (Beckman och Duffle 2013, 12). 
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Figur 1: Beskrivning av vinklar relaterade till solens och solpanelens position relativt varandra samt 

väderstrecken. 

Timvinkel (ω) [°]: Vinkelavvikelse från den azimutvinkel då solen står som högst. Värdet 

varierar med 15° grader per timme och ligger mellan -180° och 180°, med negativa värden på 

morgonen och positiva värden på eftermiddagen, samt värdet 0 klockan 12.00. För att få det 

exakta värdet för en given plats förskjuts värdet baserad på platsens longitud  

(Beckman och Duffle 2013, 13). 

 

Avskärmningsvinkel (ψ) [°]: Den vinkel med vilken en solpanels synfält av himlen 

begränsas på grund av att den täcks av en framförliggande solpanel. Då denna vinkel varierar 

över hela solpanelens area används i beräkningarna istället en medelavskärmningsvinkel. 

Denna betecknas ψav (Applebaum och Bany, 1979). 

 

Solföljande: En solpanel som på något sätt följer solen. I denna rapport används två varianter 

av solföljande solpaneler i modellerna. Den ena varianten följer solen i två dimensioner, 

horisontellt och vertikalt, och kommer alltid att vara ortogonal mot den infallande 

solstrålningen. Den andra varianten, kallad semisolföljande, följer istället enbart i en 

dimension, horisontellt. Lutningsvinkeln är konstant medan riktningsvinkel alltid är identisk 

med solens azimutvinkel.  
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1.5.2 Vad är en solpanel? 

En solpanel används för att omvandla solens energi till elektrisk energi. En solpanel består av 

ett flertal ihopkopplade solceller, bestående av ett halvledarmaterial. När dessa celler träffas 

av fotoner från solens strålning slås elektroner ut från molekylerna i cellerna vilket ger 

upphov till en ström (O’Donnel, 2018). Cellerna är seriekopplade i vad som kallas slingor, 

och dessa slingor är sedan seriekopplade med varandra och utgör tillsammans hela solpanelen. 

Flera solpaneler kan vid behov kopplas ihop, antingen genom serie- eller parallellkoppling, 

för att producera ännu mer elektricitet (Bengtsson et al, 2017). 

 

Likt i alla typer av energiomvandlingar sker förluster, vilket delvis uttrycks i systemets 

verkningsgrad. Verkningsgraden kan beskrivas som hur mycket av den solenergi som träffar 

en solpanel som omvandlas till elektricitet. För solpaneler kan denna verkningsgrad variera, 

men ligger vanligtvis mellan 15 % och 17 % (Aggarwal, 2019). Mindre förluster kan också 

ske när elektriciteten sedan leds genom ledningar och i exempelvis växelriktare. Ytterligare 

förluster sker även på grund av temperatur samt på grund av smuts eller snö på panelen. De 

totala förlusterna i ett solpanelssystem kan variera kraftigt men uppskattas i denna rapport till 

totalt 25 % (PV-software, 2019; SMA Solar Technology AB, 2019). 

1.5.3 Skuggning av solpaneler 

Mängden elektricitet som produceras av en solpanel beror på mängden solstrålning som 

träffar panelen. En solig dag kommer panelen att producera mer el än en skuggig dag. 

Mängden solstrålning som träffar en solpanel kan också påverkas av huruvida panelen 

skuggas. Skuggning kan orsakas av exempelvis träd eller lyktstolpar som vid vissa tidpunkter 

täcker solpanelen, men även av andra framförliggande solpaneler om flera paneler placeras på 

rad. Skuggning minskar elproduktionen då den genom att täcka en viss del av en solpanel 

minskar mängden solstrålning som träffar panelen. Att en viss area av en solpanel skuggas 

innebär dock inte att elproduktionen minskar med motsvarande mängd. En liten skuggning av 

en solpanel kan innebära att panelens elproduktion minskar kraftigt eller avtar helt. Detta 

beror på att en skuggad solcell i en panel får ett högre motstånd än övriga celler, vilket hindrar 

strömmen från att ledas genom panelen, och elproduktionen minskar (Bengtsson et al, 2017). 

Skuggningen påverkar utöver detta den direkta, den diffusa och reflekterade strålningen olika, 

vilket också påverkar i vilken grad elproduktionen påverkas av skuggning. 

 

Då en slinga av solceller i en solpanel är seriekopplad kommer skuggning av en enda solcell i 

slingan att påverka hela slingan. Skuggning av solceller innebär en minskning av strömmen 

som leds genom cellen. Dessa två faktorer kombinerat innebär att den mest skuggade 

solcellen i en panel kommer att bestämma hur mycket ström som går genom hela slingan. Då 

samtliga slingor i varje enskild panel även de är seriekopplade med varandra så kommer 

skuggning av en enskild cell att påverka hur mycket ström som går genom hela panelen 

(Bengtsson et al, 2017). 

 

Denna effekt kan dock minskas genom att installera så kallade bypassdioder. En bypassdiod 

kan parallellkopplas till varje slinga och innebär att ström kan passera förbi en slinga utan gå 

genom den. Om solceller i en enskild slinga skuggas kan då denna slinga kopplas från och 
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övriga slingor i modulen kan producera elektricitet utan att strömmen sänks på grund av 

skuggning. På så vis undviks att hela modulens produktion drabbas då endast en liten del 

skuggas. Bypassdioder används i alla dagens solceller.  (Bengtsson et al, 2017).  

 

Solpanelens orientering kan också påverka hur stor inverkan skuggningen har på panelens 

produktion. Vid system av solpaneler som är placerade på rad efter varandra är det optimalt 

att placera panelerna så att deras baser utgörs av endast en slinga som går horisontellt utmed 

hela basen och att slingorna istället är placerade ovanpå varandra. På så vis kommer 

horisontell skuggning endast att påverka en slinga i taget, som då kan kopplas förbi med hjälp 

av en bypassdiod utan att påverka övriga panelen. I de flesta fall innebär detta att panelerna 

placeras liggande. Om panelerna istället placeras stående så kommer alla slingor att påverkas 

samtidigt och en relativt liten skugga kan innebära att produktionen minskar kraftigt 

(Bengtsson et al, 2017). 

 

För att få ut så mycket energi som möjligt ur ett system med solpaneler installeras ofta olika 

typer av effektoptimerare. En effektoptimerare kan, genom att reglera systemets resistans och 

mäta huruvida effekten ökar eller minskar, ändra spänningen så att största möjliga effekt 

produceras. Det motstånd som ger maximal effekt kallas det karakteristiska motståndet. En 

effektoptimerare reglerar resistansen på systemnivå. I fall där systemet är ojämnt skuggat kan 

det vara bättre att istället reglera resistansen för enskilda paneler eller slingor för att undvika 

att skuggning av enstaka paneler påverkar övriga negativt (Bengtsson et al, 2017). 

1.5.4 Formler och definitioner 

Nedan definieras de formler som används i denna studie. 

Solpanelen i detta arbete definieras av dess längd (L), bredd (B), area (A), samt dess interna 

verkningsgrad (eff) och förlustfaktorn i hela dess system (PR). 

 

Skuggorna som faller på en panel på grund av framförstående panel definieras av deras längd 

(Lsh), bredd (Bsh) samt area (Ash). Se figur 2. 

 

Formel för beräkning av total instrålning på lutande yta [W/m2]: 

Itot = Idir * Rb + Idif * ((1 + cos(β)) / 2) + Iglo * ρg * ((1 - cos(β)) / 2)                  (1) 

 

Formel för beräkning av förstärkningsfaktor för direkt strålning på lutande yta: 

Rb = cos(θ) / cos(θz)                     (2) 

 

Formel för beräkning av infallsvinkel: 

cos(θ) = (cos(θz) * cos(β)) + (sin(θz) * sin(β)) * cos(γs - γ))                  (3) 

 

Formel för beräkning av global instrålning [W/m2]: 

Iglo = Idir + Idif                     (4) 

 

Formel för beräkning av deklinationsvinkel där n är dag på året [°]: 

δ = 23,45 * sin(360 * ((284 + n) / 365))                    (5) 
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Formel för beräkning av timvinkel [°]: 

ω = 15h - 180 + K                     (6) 

0 < h < 23, K = avvikelse från tidszon 

 

Formel för beräkning av zenitvinkel [°]: 

sin (α) = cos(θz) = sin (Φ) * sin (δ) + cos(Φ) * cos(δ) * cos(ω)                  (7) 

 

Formel för beräkning av det skuggade partiets längd [m]: 

Lsh = L - ((sin(β) * cos(δ) * sin(ω)) / cos (θ)) * C Lsh >= 0                  (8) 

       = 0     Lsh <   0 

C = avståndet mellan panelernas främsta punkter (se figur 2) 

 

Formel för beräkning av det skuggade partiets bredd [m]: 

Bsh = B - (sin(α) / cos (θ)) * C  Bsh >= 0                  (9) 

       = 0     Bsh <   0 

C = avståndet mellan panelernas främsta punkter (se figur 2) 

 

Formel för beräkning av avskärmningvinkel [°]: 

ψ(x) = arctan(((L - x) * sin(β)) / (C + (x * cos(β))))                 (10) 

C = avståndet mellan panelernas främsta punkter (se figur 2) 

 

Formel för beräkning av medelavskärmningsvinkel [°]: 

ψav = (1 / L) * (int(0→L) ψ(x) dx)                             (11) 

 

Relativ minskning av diffus strålning på grund av avskärmning = 

= 1 - (cos(ψav/2))2                                   (12) 

 

Producerad el [W]: 

E = Itot * eff * PR * A                   (13) 
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2 Metod 

För att uppfylla rapportens syfte genomfördes modellering av solpaneler. Denna modellering 

utfördes i Matlab. Det genomfördes även experimentella mätningar på de solpaneler som 

finns installerade vid institutionen för energiteknik på KTH samt en litteraturstudie kring 

skuggning av solpaneler. 

2.1 Jämförelse av solföljande respektive stationär solpanel 

För att undersöka hur en solföljande solpanel skiljer sig från en stationär panel behövde 

modeller av solföljande respektive stationära solpaneler tas fram. Tre typer av solpaneler 

modellerades: en panel som kan följa solen i två dimensioner, både horisontellt och vertikalt, 

en semisolföljande panel som endast följer horisontellt med en fast lutningsvinkel och 

slutligen en solpanel som är helt stationär, det vill säga med både fast lutnings- och 

riktningsvinkel. Dessa tre typer av paneler jämfördes med avseende på den mängd solenergi 

som träffar deras yta under ett år i Stockholm. Detta antas vara en rimlig parameter att 

undersöka då den direkt kan översättas till producerad energi genom användning av formel 

(13) samtidigt som denna parameter även kan användas för att räkna ut producerad energi 

oavsett panelens specifikationer då dessa direkt kan appliceras i formeln. Den blir på så vis 

mer applicerbar i generella fall. Panelens storlek är inte relevant vid jämförelse av olika typer 

av paneler så länge storleken är densamma. Samtliga panelers storlek bestämdes vara 1 m2 då 

detta gav ett resultat per kvadratmeter. 

 

För att undersöka huruvida effekten av en solföljande solpanel påverkas av dess geografiska 

plats gjordes en jämförelse mellan Stockholm och München. München valdes som alternativ 

stad då det var en av de mest sydliga städerna inom den använda databasens ramar. Att välja 

en mer sydlig stad gör att solens position på himlen relativt denna plats blir annorlunda och 

därmed blir jämförelsen mellan de två platserna mer relevant då förutsättningarna blir mer 

skilda. Att välja en mer östlig eller västlig stad hade inte varit meningsfullt då solen rör sig på 

samma sätt relativt platser med samma latitud dock med en tidsförskjutning. De värden som 

sedan jämfördes var hur mycket energi solpanelen kan få ut. Dessa värden togs fram för 

stationär, semisolföljande och solföljande paneler. Den viktigaste jämförelsen var dock hur 

stor den procentuella ökningen är mellan de följande och stationära panelerna var för 

respektive plats.  

 

För att utföra dessa modelleringar krävdes diverse klimatdata. De data som användes innehöll 

värden för varje timme under hela året 2018, vilket innebar att modellen blev en simulering av 

solpanelernas energiproduktion under det året. En faktor som är viktig att ta hänsyn till för att 

kunna beskriva hur energiproduktionen hos en solpanel förändras är solens position på 

himlen. Energiproduktionen hos en solpanel är som störst när solen strålar vinkelrätt mot 

panelen. En stationär panels produktion påverkas därför när solen flyttar sig på himlen. För att 

ta hänsyn till denna förändring i modellerna hämtades data gällande solens position. 

Positionen beskrivs timvis under ett helt år i form av två vinklar, azimutvinkeln och 

zenitvinkeln.  
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Dessa data hämtades från Solar Position Algorithm (SPA), en tjänst framtagen av National 

Renewable Energy Laboratory som ägs av amerikanska staten (U.S. Department of Energy, 

2019). För att få data för en specifik plats från SPA krävdes vissa indata. Platsens longitud, 

latitud, tidszon, höjd över havet, medellufttryck och medeltemperatur under året samt två 

olika typer av tidsavvikelser, ΔUT1 (Universal Time (UT) - Coordinated Universal Time 

(UTC) [sekunder]) och ΔT (Terrestrial Time (TT) - Universal Time (UT) [sekunder]) 

behövdes. Indata som gällde för Stockholm togs fram och matades in. Longitud och latitud 

togs från SMHI från väderstation 98735 i Stockholm (SMHI, 2019). Tidszonen i Stockholm 

inmatas som GMT+1. Även lufttryck och medeltemperatur togs från SMHI (SMHI, 2017a; 

SMHI, 2018a). Tidsavvikelserna beräknades genom SPA, där värdet för ΔT togs för juni 2018 

och värdet på ΔUT1 avrundades till noll (NREL, 2015). Övriga värden lämnades som de var. 

Motsvarande data matades in för München (timeanddate, 2019) och kan ses i tabell 1. 

Tidsavvikelserna blev samma i de bägge städerna då dessa är oberoende av plats. Höjden över 

havet antogs i bägge fallen vara 50 meter. 

 

Tabell 1: Inmatad data i SPA, Solar Position Algorithm. 

Plats Longitud 

[°] 

Latitud 

[°] 

Tidszon Höjd 

[m] 

Lufttryck 

[mbar] 

Temp 

[°C] 

ΔUT1 

[s] 

ΔT 

[s] 

Stockholm 18,0634 59,3534 GMT 

+1 

50 1012,3 6 0 69,107 

München 11,5761 48,1372 GMT 

+1 

50 1017 9 0 69,107 

 

Ytterligare klimatdata som var av relevans till modellerna var solens styrka vid olika 

tidpunkter. Dessa data hämtades från SMHI via tjänsten STRÅNG, vilket är ett modellsystem 

för att beräkna strålningen som träffar jordens yta framtaget av SMHI tillsammans med bland 

annat Naturvårdsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten (SMHI, 2017b). Även dessa data är 

timvis under ett helt år. Data för direkt och diffus strålning hämtades. Vid hämtningen av 

dessa data krävdes endast platsens koordinater, och samma koordinater som i SPA användes. 

Dessa data tar även hänsyn till rådande väderförhållanden, då mätningar gjorts på marken. På 

så vis togs alltså hänsyn till exempelvis molnighet, eftersom strålningen som mätts redan 

passerat genom molnen. Detta innebär att resultaten blir specifika för de platser och det år 

som undersöks. 

 

De data för direkt solstrålning som användes i denna studie mättes på formen strålning mot en 

plan horisontell yta. För att kunna applicera dessa data till att strålningen istället träffar en 

lutande yta användes formel (1) i kombination med formel (2) och (3). För att omvandla den 

direkta strålningen användes formel (2) och (3) för att beräkna den faktor med vilken man 

behöver öka eller minska den strålning som träffar en horisontell yta för att den ska motsvara 

den mängd som träffar en lutande panel. Även mängden diffus strålning som träffar panelen 

mättes på samma form. En horisontell panel ser hela himlen och träffas därför av diffus 
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strålning från alla riktningar. En lutande panel kommer inte att se hela himlen, och skärmar 

därför av den diffusa strålningen från vissa riktningar. En horisontell panel träffas inte av 

någon reflekterad strålning, då dess yta inte ser marken. En lutande panel ser till viss del 

marken och påverkas därför även av denna typ av strålning. Dessa två samband beskrivs i de 

två sista termerna i formel (1). 

 

Modelleringen utfördes i Matlab. De timvisa datan importeras till Matlab genom Excel och 

därefter beräknades den mängd solenergi som träffar varje typ av panel under varje timme. 

Timvärdena summerades sedan till en total instrålning under året. Den solföljande panelen i 

två dimensioner simulerades genom att panelen alltid riktades i solens riktning, det vill säga 

att panelens lutnings- och riktningsvinkel alltid överensstämmer med solens zenit- och 

azimutvinklar. Panelen som endast följer horisontellt simulerades genom att panelens 

riktningsvinkel överensstämmer med solens azimutvinkel medan panelens lutningsvinkel är 

konstant. Den helt stationära panelen simulerades genom att både riktnings- och 

lutningsvinkel är konstanta. 

 

För att jämförelsen mellan solföljande och stationära solpaneler skulle vara så rättvis som 

möjligt var det relevant att undersöka vid vilka vinklar de stationära eller semisolföljande 

panelerna producerade största möjliga mängd energi vid given geografisk position och givna 

väderförhållanden. Den helt stationära panelen placerades i sydläge, då det innebär att den 

kommer att vara riktad mot solen när den står som högst på himlen och oftast strålar som 

starkast. Utifrån detta antagande testades olika lutningsvinklar till dess att vinkeln som 

innebar störst mängd solstrålning under året identifierades. Denna vinkel och energimängd 

användes sedan i modellen för att beräkna resultatet. För den semisolföljande panelen 

behövdes endast en lutningsvinkel bestämmas. Denna bestämdes genom att testa olika 

vinklar, på samma sätt som för den stationära. De vinklar som gav högst värden sammanfattas 

i tabell 2. 

 

Tabell 2: Sammanfattning av de vinklar som gav störst värden och därmed användes i modellen. 

Stad Stationär (riktning) [°] Stationär (lutning) [°] Semisolfölj. (lutning) [°] 

Stockholm 180 (syd) 22 57 

München 180 (syd) 26 50 

 

För att kunna ta reda på huruvida det är ekonomiskt lönsamt att installera solföljande paneler 

beräknades också hur mycket mer inkomst den ökade elproduktionen för de olika typerna av 

solföljning ger. Detta gjordes genom att multiplicera den totala energin som träffar en panel 

under ett år med en verkningsgrad, en förlustfaktor och slutligen med ett elpris. Dessa sattes 

enligt de värden som bestämts i bakgrunden, det vill säga en verkningsgrad på 0,16 och en 

förlustfaktor på 0,75. Elpriserna hämtades från Vattenfalls hemsida, år 2018 (Vattenfall, 

2019). I detta fall beräknades ett årsmedelvärde på elpriset, 54,9658 öre/kWh, och detta värde 

användes för både Stockholm och München. Den ökade intäkten jämfördes med den extra 
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kostnaden som uppstår av att installera solföljande solpaneler. För att installera horisontellt 

solföljande paneler tillkommer en uppskattad kostnad på $130,42 per anordning (eBay, 

2019a), vilket motsvarar 1208,50 kr, enligt Riksbankens valutakurs 2019-04-16 utöver 

kostnaden för själva panelen. Att installera solföljande paneler i två dimensioner uppskattas 

kosta $242,99 per anordning (eBay, 2019b), vilket motsvarar 2251,59 kr enligt samma 

valutakurs utöver panelen (Riksbanken, 2019). Dessa kostnader är engångskostnader men 

delades upp på solpanelernas uppskattade livslängd på 25 år (Rothenberg, 2018) för att kunna 

användas tillsammans med resultaten som togs fram på årlig basis. Kostnaden blev då 48,34 

kr per år respektive 90,06 kr per år. En anordning kan bära solpaneler som producerar upp till 

1 kW men anordningarnas specifikationer innehåller inte någon form av areabegränsning. 

Lönsamheten beräknades per areaenhet och resultatet presenteras därför i form av hur stor 

area som hade krävts för att de olika typerna av solpaneler ska bli lönsamma. Huruvida dessa 

areor kan antas motsvara en produktion på 1 kW analyseras sedan i diskussionsdelen. 

2.2 Optimering av system av stationära solpaneler på begränsad takyta 

För att undersöka hur man på bästa sätt utnyttjar solpaneler på en begränsad area 

modellerades ett platt tak på vilket ett flertal solpaneler placeras ut. Detta tak antas vara tio 

gånger tio meter stort. Panelerna placerades i rader, där varje rad täcker hela takets bredd på 

tio meter. När flera rader placeras efter varandra utmed takets längd uppstår risken att de vid 

viss lutning kommer att delvis skugga varandra och därmed minska produktionen genom att 

en mindre area bestrålas. Genom att justera panelernas lutningsvinklar kan denna skuggning 

antingen öka eller minska. En högre lutning innebär att den interna skuggningen mellan 

panelerna ökar samtidigt som en panel som är vinklad mot solen producerar mer energi. Även 

avståndet mellan panelerna påverkar graden av skuggning, då paneler som är placerade nära 

varandra skuggar varandra mer. Av denna anledning är även antalet rader som installeras av 

relevans, då antalet rader avgör avståndet mellan varje rad av paneler. Se figur 2. 

 

Först undersöktes hur den direkta strålningen påverkas av att en framförliggande rad paneler 

delvis skuggar den bakomliggande raden paneler. Detta beräknades genom att beräkna 

areaminskningen av den yta som träffas av direkt solstrålning som uppstår då panelerna 

skuggar varandra, vilket gjordes genom modellering i Matlab. Även denna modell baserades 

på solens position och strålning vid varje timme under året för att kunna beräkna hur mycket 

strålning som träffar varje panel varje timme. Beräkningen för hur mycket solstrålning som 

träffar panelerna gjordes på samma vis som vid den stationära panelen tidigare. Solpanelerna 

antogs stå i ett flertal rader utmed takets längd där varje rad täckte hela takets bredd. Samtliga 

paneler hade samma lutningsvinkel och riktades mot syd. Variablerna i modellen var 

panelernas lutningsvinkel samt antalet rader med paneler. Panelerna antogs vara placerade 

med största möjliga avstånd mellan sig, och detta avstånd kunde därför bestämmas av takets 

längd delat på antalet rader av paneler. Avståndet mellan panelerna bestämdes vara lika stort 

mellan samtliga rader. Genom att undersöka hur olika lutningsvinklar och olika antal rader 

påverkar den totala mängden strålning som träffar panelerna på taket kunde en optimal 

placering identifieras. 
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Figur 2: Beskrivning av hur en framförliggande solpanel kan skugga en bakomliggande samt definitionerna av 

de mått som denna skugga får. 

Panelen som står längst fram kommer inte att skuggas av någon annan panel oavsett vinkel 

och avstånd. Samtliga bakomliggande paneler kommer dock att skuggas beroende på dessa 

faktorer. Denna skuggning blir lika stor för samtliga av de bakre panelerna oavsett rad. Hur 

mycket av bakomliggande solpaneler som skuggas beräknades med formler (8) och (9), som 

beräknar hur stor del av panelens längd respektive bredd som skuggas. Dessa mått 

multiplicerades sedan för att ge total skuggad area. Denna area användes sedan för att beräkna 

hur mycket av den direkta solstrålningen som träffade de bakre panelerna. Användning av 

formel (8) och (9) ledde i vissa fall till att den skuggade längden eller bredden blev större än 

de bakre solpanelernas längd respektive bredd, vilket inte är möjligt. Detta orsakades av att 

den högra termen i de två formlerna, det vill säga det som tas bort från längden respektive 

bredden, ibland blev negativ. Detta löstes därför genom att denna term sattes till 

absolutbeloppet av termens värde. På så sätt uppstod aldrig en skuggning större än panelen 

själv. 

 

För att kunna beräkna längden och bredden av de skuggor som kastas av framförliggande 

solpaneler i uppställningen behövdes utöver de tidigare använda vinklarna två nya vinklar tas 

fram. Dessa var deklinationsvinkeln och den så kallade timvinkeln. Då deklinationsvinkeln 

beräknas på dagsbasis, enligt formel (5), återanvändes dess värden för varje timme under 

varje given dag i modellen. Timvinkeln varierar under dygnets timmar men är densamma för 
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varje dag under året. Därför behövde den endast beräknas för en dag. Detta gjordes genom att 

ta fram hur mycket den geografiska platsen avviker från dess tidszon. Den använda platsens 

longitud är 18,0634° och ligger i tidszon UTC +1 vilket har en longitud på 15°. Detta gav en 

avvikelse på 3,0634°. Med denna avvikelse togs timvärdena fram till att ligga mellan -

176,9366° klockan 00.00 och 168,0634° klockan 23.00, med ett värde på 3,0634° klockan 12 

(Bogan, 1996). 

 

För att bekräfta att de beräknade timvinklarna stämde sattes dessa in i formel (7), som 

beräknar infallsvinkeln, och dessa infallsvinklar jämfördes sedan med de som beräknas enligt 

formel (3). Här behövdes även den geografiska platsens latitud, vilken är 59,3534°. Då dessa 

stämde bra överens kan metoden ovan antas ge ett bra värde på timvinkeln. 

 

Även mängden diffus strålning som träffar de bakomliggande panelerna påverkas av att de 

blockeras av en annan panel. Storleken av denna avskärmning är dock inte densamma som i 

fallet med direkt strålning, i och med att den diffusa strålningen strålar jämnt från hela himlen. 

Reduktionen av instrålad effekt beror istället på hur mycket mindre de bakomliggande 

panelerna ser av himlen på grund av att panelen framför blockerar den. Denna minskning 

beror av medelavskärmningsvinkeln mellan panelerna, vilket beräknades med formel (11). 

Utifrån denna vinkel beräknades sedan den relativa minskningen av diffus strålning som 

uppstod av att panelen täcks av den framförliggande panelen med hjälp av formel (12). 

 

I modellen antogs att reflekterad strålning på de bakre panelerna påverkas av att blockeras på 

samma vis som diffus strålning. Detta innebar att formler (11) och (12) även applicerades på 

denna typ av strålning. 

 

I modellen antogs det att solpanelerna upptog hela takets bredd och att de placerades ut med 

så stora avstånd som möjligt mellan varandra utmed längden, det vill säga takets längd delat 

på antalet rader. Solens position och styrka importerades från Excel likt i föregående uppgift 

och den totala mängden energi som träffar panelerna beräknades. Även elproduktion och 

elpris beräknades likt i föregående uppgift. 

 

Även eventuell effektminskning orsakad av skuggning, utöver den som orsakas av 

areaminskningen undersöktes. För att kunna beräkna hur elproduktionen påverkas av partiell 

skuggning behöver de solpaneler som modelleras beskrivas mer noggrant. I modellen 

bestämdes därför varje solpanel vara en kristallin kiselmodul med måtten 2 gånger 0,99 meter, 

bestående av tre slingor med tjugo solceller i varje slinga. En slinga består av två rader med 

tio solceller i varje rad, och de tre slingorna är placerade ovanpå varandra. En solcell 

bestämdes därför ha måtten 0,2 gånger 0,165 meter. Panelerna placerades horisontellt, då det 

innebär att skuggningsförlusterna blir så små som möjligt enligt bakgrunden. Då den 

begränsade arean var tio meter bred innebär detta att fem paneler placeras bredvid varandra i 

varje rad. Panelerna i varje rad antogs inte vara kopplade till varandra och påverkar därför inte 

varandras elproduktion. Varje solpanel antogs ha en bypassdiod kopplad mellan de olika 

slingorna, vilket innebär tre dioder per panel. På så vis kan en skuggad slinga kopplas förbi 

istället för att sänka effekten i hela panelen vid behov. 
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Figur 3: Illustration av modellerad solpanel. 

I modellen skapades olika scenarier där olika stora delar av solpanelerna är skuggade. Enligt 

bakgrunden sänks strömmen i en slinga linjärt relativt hur mycket den mest skuggade 

solcellen i slingan är skuggad. I detta projekt antogs spänningen vara konstant, och denna 

ström blir därmed direkt relaterad till den producerade effekten. Först bestämdes hur många 

av panelerna i raden som är påverkade av skuggan, de paneler som ej skuggas antogs ge full 

effekt. En panel definierades som skuggad då minst en av solcellerna i åtminstone en slinga är 

skuggad. Detta gäller eftersom effektförlusten av en skuggad cell motsvarar effektförlusten av 

att hela slingan är skuggad. I modellen hanterades detta genom att undersöka bredden och 

höjden av skuggningen på den yttersta cellen i varje slinga. Den yttersta cellen i varje slinga 

definierades som cellen längst ned i vänstra hörnet i varje slinga då solen först träffar 

panelerna, då det är denna cell som först skuggas på en sydriktad panel, och längst ned i högra 

hörnet då solen lämnar panelerna. Då modellen bygger på timvärden, samtidigt som den 

skuggade arean kommer att variera under varje timme, bestämdes först en gräns vid vilken 

den första cellen i varje slinga anses vara helt skuggad till bredden. Anses den första cellen 

vara helt skuggad till bredden så antas denna slinga vara påverkad av skuggning. Skuggans 

höjd avgör sedan graden av skuggning. Denna gräns sattes till 70 % av cellens bredd. Alltså 

räknades en cell som är skuggad till mer än 70 % av bredden som helt skuggad till bredden 

och mindre än 70 % som helt belyst. Just 70 % valdes då en lägre gräns ansågs kunna bli 

missvisande, då panelen i ett sådant fall hade kunnat vara relativt skuggfri under största delen 

av timmen och endast nådde gränsen i slutet. Samtidigt ansågs en högre gräns vara ett för 

strängt krav, då en cell som är nästan helt skuggad i slutet av timmen hade setts som helt 

skuggfri. När antalet påverkade solpaneler bestämts blev nästa steg att fastställa hur stor 

denna påverkan är.  
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Påverkan av skuggningen bestämdes genom att analysera höjden på den skuggade arean. Då 

de tre slingorna i varje panel är placerade ovanpå varandra innebär en högre skuggningshöjd 

att fler slingor påverkas. Eftersom spänningen antogs vara konstant motsvarar effektförlusten 

i en slinga direkt förlusten av ström som sker då cellerna skuggas. Andelen av cellen som 

ligger i skugga motsvarar alltså direkt effektförlusten i slingan. Då de tre slingorna i panelen 

är seriekopplade innebär en effektförlust i en slinga samma förlust i de övriga. För att undvika 

att dessa förluster blir för stora användes bypassdioder i modellen, vilket är rimligt då det idag 

används i alla solpaneler. Dessa dioders funktion är att koppla bort den påverkade slingan om 

dess förluster blir för höga. I modellen valdes det att den första slingan kopplas bort vid en 

skuggningshöjd på 33 % av cellen då det medför en förlust motsvarande en hel slinga då alla 

tre slingor tappar en tredjedels effekt. För den andra slingan (i detta fall är den första slingan 

redan bortkopplad då den helt kommer att skuggas innan skuggan når den andra slingan) sker 

bortkopplingen vid 50 % skuggningshöjd av slingan då det innebär att de två kvarstående 

slingornas effekt halveras och tillsammans motsvarar en slinga. Dessa gränser valdes för att 

de i båda fallen motsvarar den skuggning som innebär en effektminskning likvärdig den då 

slingan kopplas bort. Om denna bortkoppling inte sker medför ökad skuggning att den 

gemensamma effektförlusten i slingorna blir högre än om antalet aktiva slingor reduceras. 

Detta kan ses som att systemet använder sig av en enkel effektoptimerare. 

 

För att hitta den optimala placeringen med hänsyn till lutningsvinkel och antal rader 

undersöktes slutligen hur mycket energi som produceras av solpanelerna för samtliga 

heltalsvinklar mellan 0° och 90° samtidigt som antalet rader varierade mellan ett och tio. 

Detta intervall valdes då färre eller fler rader antogs både praktiskt orimligt och gav betydligt 

lägre energiproduktion än de innanför intervallet. Optimum gavs alltså inom detta intervall. 

Eftersom takets längd bestämdes till tio meter och varje solpanels längd är en meter vore fler 

än tio rader orimligt då det vid små lutningsvinklar skulle innebära att panelerna överlappar 

varandra. För att snö och vatten effektivt ska rinna av panelen rekommenderas dock en vinkel 

på omkring 15 grader (Weland Stål AB, 2019). Därför undersöktes även ett scenario där ett 

krav på att det måste vara åtminstone 15 graders lutningsvinkel på solpanelerna applicerades. 

  

För att kunna optimera systemets lönsamhet behövdes även ekonomiska faktorer vägas in. För 

att ta fram de totala intäkterna behövdes den totala genererade elen tas fram. Detta gjordes 

som i tidigare exempel genom att multiplicera den totala instrålade energin med panelens 

verkningsgrad samt förlustfaktorn i hela systemet, se formel (13). Dessa sattes till 0,16 

respektive 0,75 enligt bakgrund. Elpriset som användes togs fram som ett medelvärde för 

varje månad, och varje månadsvärde används för varje timme i respektive månad. Detta var 

nödvändigt då den genererade elen är framtagen på timbasis. Sedan multiplicerades 

timvärdena och summerades för att få den totala intäkten på ett år. Elpriserna hämtades från 

Vattenfalls hemsida, år 2018 (Vattenfall, 2019a). De elpriser som använts är utan skatter och 

nätavgifter. Detta gjordes då det antas att all tillverkad elektricitet säljs direkt till ett elbolag. I 

ett sådant scenario behöver ingen skatt betalas så länge den installerade kapaciteten solpaneler 

är lägre än 255 kW (Skatteverket, 2019), vilket är betydligt mer än vad som kan produceras 

på den 100 m2 stora ytan som undersöks i denna rapport. Vid försäljning av el betalar 

elbolagen sitt inköpspris samt eventuellt en liten ersättning. Hos Vattenfall uppgår denna 
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ersättning till fem öre per kWh efter moms i söder (Vattenfall, 2019b). Det går även att 

ansöka om elcertifikat vid produktion av förnybar el och få betalt för dessa, något som antogs 

ha gjorts i detta fall. Dessa tre intäkter är de faktorer som ingår i det elpris som användes i 

samtliga beräkningar. Det går även att få en skattereduktion på inköpt el, men här antogs att 

ingen el köps och att skattelättnader därför inte blir en inkomstkälla. 

 

Tabell 3: Använt elpris presenterat i öre/kWh för varje månad 2018 (Vattenfall, 2019a). 

 
Figur 4: Använt elpris presenterat i öre/kWh för varje månad 2018 (Vattenfall, 2019a). 

Kostnaden att installera solpaneler är också av relevans, då ett större system även innebär en 

större investeringskostnad. Detta kan innebära att det i vissa scenarier är mer lönsamt att 

installera färre rader, trots att fler rader hade inneburit mer genererad el, då den ökade 

inkomsten från ökad elproduktion är mindre än kostnaden av att installera en ytterligare rad. 

Installationskostnaden uppskattades till 180 000 kronor för 100 m2 solpaneler (Sveasolar, 

2019), vilket innebar en engångskostnad på 18 000 kronor per rad. Hela denna kostnad antogs 

ske i samband med installationen. Baserat på en livslängd på 25 år (Rothenberg, 2018) och att 

panelerna ska bli lönsamma under deras livslängd blev minimikravet på årliga intäkter alltså 

1/25 av installationskostnaden, vilket beräknades till 720 kr per rad och år. Detta medförde att 

intäkter upp till detta belopp inte kunde ses som vinst. Detta gjordes då det tillät enklare 

jämförelser med resultaten som tagits fram över ett år. Då kostnaden kan variera kraftigt 

mellan olika typer av solpaneler testades olika kostnadsalternativ. Kostnaden både ökades och 

minskades utifrån de 720 kr per rad och år som användes som utgångspunkt. De alternativ 

som undersöktes var 680 kr, 760 kr, 840 kr samt 920 kr. 

 

Det är inte endast relevant att optimera systemet utifrån att maximera intäkterna utan det 

ansågs även ha betydelse att optimera utifrån att maximera den producerade energin. 

Optimeringen som gjordes med hänsyn till maximal producerad energi utfördes med samma 

metod som ovan, men utan hänsyn till ekonomiska faktorer. 
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2.3 Experimentella mätningar 

För att undersöka påverkan av andra former av skuggning på en 

solpanel, såsom smala skuggor från exempelvis en flaggstång eller 

skorsten, utfördes experimentella tester. Dessa data användes sedan 

tillsammans med litteratur för att dra slutsatser kring påverkan av 

skuggning. För denna studie användes en enskild solpanel med 

höjden 155 cm respektive bredden 76 cm. Denna var placerad 

parallellt utmed takets mest sydligt riktade sida. För att beräkna 

vinkeln med vilken panelen lutade mättes avståndet panelens högsta 

punkt och marken. Denna höjd var 110,5 cm, och blir en katet om 

panelens långsida ses som hypotenusan. Dessa mått gav en 

lutningsvinkel på ungefär 45 grader. Varje enskild solcell var 12,3 

cm hög och 12,3 cm bred. Panelen bestod av sex kolumner med 12 

celler i varje kolumn. Huruvida panelen innehöll bypassdioder var 

okänt, men då litteraturen hävdar att bypassdioder idag finns i alla 

solpaneler antogs dock att så är fallet även med denna panel. Taket 

på vilket panelen var lokaliserad är på samma plats som den 

väderstation från vilken sol- och väderdata för Stockholm hämtades. 

Testerna utfördes genom att en multimeter anslöts till panelen. Med 

multimetern mättes först den spänning och ström som producerades 

av solpanelen då den inte var skuggad över huvud taget. Den 

uppmätta spänningen och strömmen multiplicerades sedan för att visa 

den totala effekten. En multimeter användes för att mäta spänning 

och en annan för att mäta ström. Bytet av multimeter innebar att 

spänning och ström inte mättes precis samtidigt utan med några 

sekunders mellanrum. Effekten vid avsaknad av skuggning mättes två 

gånger, en gång innan övriga mätningar och en gång efter. Detta 

eftersom solens styrka och position ändrades under experimentets 

gång. Medelvärdet av dessa två värden användes som referens för att 

se hur mycket effekten minskade vid olika grader av skuggning. Då 

möjligheten att ansluta någon form av effektoptimerare till panelen 

saknades var det enda motståndet i kretsen det som uppstod av kablar 

och multimetrar samt eventuellt inre motstånd i solpanelen. 

 

Vid tester av smala skuggors påverkan undersöktes ett flertal scenarier där diverse smala 

föremål placerades på distans så att deras skugga föll på solpanelen. För varje scenario mättes 

spänning samt ström och därefter beräknades effekten. Sex olika typer av smala skuggor 

undersöktes. Skugga 1 utgjordes av en skugga som täckte hela panelens höjd och var ungefär 

6 cm bred, det vill säga ungefär en halv solcell. Skugga 2 motsvarade skuggan av en stege 

som placerades framför panelen. Det innebar två vertikala skuggor med flera mindre 

horisontella skuggor mellan dem. Skugga 3 hade samma bredd som Skugga 1, men täckte 

endast halva panelens höjd. Skugga 4 var en horisontell skugga från panelens ena sida, som 

täckte tre celler i bredd och en i höjd. Skugga 5 sträckte sig tvärs över panelen, från högra 

Figur 5: Solpanel som testas. 

Figur 6: Mätningsuppställning. 
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hörnet i botten till vänstra hörnet i dess topp, och var ungefär 2 cm bred. Skugga 6 hade 

samma bredd som Skugga 5 men gick rakt upp, från botten till toppen. 

 

 
Figur 7: Bilder av skuggorna 1,2,4,5. Skuggorna 3 och 6 uteblir då de liknar 1 resp. 5 till formen. 

Teorin som användes kring skuggningen i modellen med flera rader paneler på en begränsad 

takarea testades också. Genom att täcka för samtliga celler i en rad respektive kolumn på 

panelen och studera hur effekten förändrades kunde dessa teorier bekräftas eller ifrågasättas. 

Dessa täcktes inte för på distans som för de smala skuggorna utan täcktes helt genom att en bit 

kartong placerades på panelens yta. Beroende på hur den testade solpanelen var kopplad 

borde täckning av antingen rad eller kolumn innebära att produktionen avtar helt. Utöver 

övertäckning av en hel rad respektive kolumn täcktes även två rader respektive kolumner för. 

 

 
Figur 8: Bilder av fullständig täckning av två rader resp. en kolumn. 
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2.4 Antaganden 

Ett flertal antaganden gjordes i utförandet av denna studie. Den diffusa och reflektiva 

strålningen under året antogs vara isotropisk, vilket inte gäller i verkligheten. De formler som 

använts vid beräkningar av diffus och reflekterande strålning är baserade på detta antagande. 

 

Den mängd strålning som reflekteras från marken påverkas av hur markytan ser ut. En 

snöbelagd yta reflekterar betydligt mer strålning än en icke snöbelagd yta. I denna rapport 

antogs marken vara snöbelagd under vintermånaderna, det vill säga januari, februari och 

december. Detta innebar en markreflektivitet på 0,8 under dessa månader och 0,2 under 

övriga året (PVsyst, 2018). Detta antagande användes för både Stockholm och München. 

 

För några av årets dagar saknades data för solinstrålning. Detta hanterades genom att datan 

från en närliggande dag kopierades till den saknade dagen, då vädret och solens styrka kan 

antas vara relativt likt mellan två efterföljande dagar. Då data saknades för den 29 och 30 juni 

så valdes det att upprepa 27 och 28 juni för att ha data under dessa dagar. Data saknades även 

för 27, 28 och 30 november. Här dubblerades 25 och 26 och placerades som 27 och 28 

samtidigt som 29 dubblerades och placerades som 30. Den 2 december duplicerades även till 

första december och 30 december duplicerades till 31. Detta gäller för både Stockholm och 

München. 

 

Vid beräkning av förstärkningsfaktorn (Rb), som uppstod vid omvandlingen av strålning mot 

horisontell yta till strålning mot lutande yta, uppstod viss problematik under den timme då 

solen gick upp samt den timme solen gick ned. Problematiken innebar att orimligt höga 

värden på direkt strålning uppstod under dessa timmar, mycket högre än värdena för 

efterföljande timmar då solen gick upp samt föreliggande timmar då den gick ned, vilka i de 

flesta fall borde varit högre. Detta problem har sin grund i att all soldata är timbaserad. Det 

innebär att vid beräkningen av Rb vid solnedgång så användes medelstrålningen under solens 

sista timme, som är högre i början av timmen än i slutet, samtidigt som solens position i slutet 

av timmen användes. En större mängd energi än vad som i själva verket utstrålades användes 

alltså vid solnedgången. Då formeln med vilken Rb beräknades innebär att cosinus av 

infallsvinkeln divideras med cosinus av zenitvinkeln leder zenitvinkar runt 90 grader till att 

det divideras med ett mycket litet tal. Eftersom zenitvinkeln är 90 grader precis då solen går 

ned samtidigt som hela timmens solenergi används ficks ett för stort värde. Detta skedde 

egentligen vid alla tidpunkter, men är en rimlig approximation i samtliga fall utom vid 

soluppgång och -nedgång. Detta hanterades i modellen genom att förstärkningsfaktorn vid 

soluppgång och -nedgång beräknades vid en liten mindre vinkel än vad soldatan beskrev. 

Gränsen sattes vid 5 grader över horisonten, det vill säga en zenitvinkel på 85 grader. 

 

Ett problem som uppstod med modellen med paneler på en begränsad yta var att under 

sommarhalvåret skuggades de bakre panelerna vid tidiga morgontimmar, klockan 4 inom ett 

intervall och klockan 5 vid ett annat. Det ansågs vara orimligt då det timmarna före samt 

några timmar efter gavs ett nollvärde på skuggningen för att sedan ge normala värdet de 

timmar då solen var i en rimlig position att resultera i skuggning av panelen. För att lösa detta 

problem valdes det att eliminera dessa skuggor och anta att ingen skuggning uppstod vid 
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dessa timmar. Detta resulterade i att värdet på den totala solstrålningen som träffar panelen 

ökade, dock var det en ökning i storleksordning tiondels procent. Den direkta strålningen bör 

dock inte träffa solpanelen under dessa timmar eftersom den är sydriktad och solen då ligger 

utanför dess synfält. Den lilla ökningen som skedde tros bero på att alla data är timvärden 

vilket medför att om solen momentant i sista sekunden av timmen är framför panelen kommer 

modellen räkna det som att den varit framför hela timmen. Trots att förändringen inte 

resulterade i några markanta skillnader i de framtagna värdena ansågs det rimligt då det 

medförde att modellen närmare speglar verkligheten. 
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3. Resultat 

3.1 Resultat av jämförelse av solföljande respektive stationär solpanel 

Resultaten presenteras nedan i form av tabeller och figurer som beskriver hur mycket 

strålning som träffat solpanelerna vid olika scenarier. Här används förkortningen 2D för att 

indikera den i två dimensioner solföljande panelen, 1D för den i en dimension följande och 

0D för den stationära solpanelen. 

 

Först presenteras hur den totala instrålningen under ett helt år påverkas av vilken typ av 

solpanel som brukas. Den helt solföljande panelen, 2D, är den som träffas av mest solstrålning 

under året. Den i en dimension solföljande panelen träffas av aningen mindre strålning, medan 

den stationära panelen träffas av klart minst. Detta gäller för både Stockholm och München. 

Den totala instrålningen var dock större i Stockholm än i München i samtliga tre fall. 

 

Tabell 4: Totalt instrålad energi under 2018 för de tre olika typerna av solföljning i både Stockholm och 

München. 

Stad 2D [kWh/m2] 1D [kWh/m2] 0D [kWh/m2] 

Stockholm 1860,5 1822,7 1336,6 

München 1629,6 1585,7 1281,8 

 

 
Figur 9: Totalt instrålad energi under 2018 för de tre olika typerna av solföljning i både Stockholm och 

München. 

För att ge en tydligare bild av instrålningen presenteras denna även på månadsbasis nedan. 

Tabell 5 och figur 10 visar data för Stockholm medan tabell 6 och figur 11 visar data för 

München. Denna är störst under sommarmånaderna. Två dimensioners solföljning ger under 

varje enskild månad aningen mer strålning än en dimensions, medan den stationära träffas av 

minst strålning varje månad. Den totala instrålningen var större i Stockholm än i München i 

samtliga fall, men på månadsbasis skiljer de sig en del. Februari i München gav exempelvis 

betydligt mer strålning än i Stockholm i samtliga fall. 
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Tabell 5: Instrålad energi per månad för de tre olika typerna av solföljning i Stockholm. 

Månad Sthlm 2D [kWh/m2] Sthlm 1D [kWh/m2] Sthlm 0D [kWh/m2] 

Jan 32,254 30,090 21,137 

Feb 46,132 44,228 32,646 

Mar 126,513 125,935 96,512 

Apr 188,205 186,326 142,242 

Maj 348,438 341,145 239,260 

Jun 286,842 278,222 199,022 

Jul 322,628 314,506 225,025 

Aug 211,927 209,140 162,783 

Sep 149,225 147,810 110,268 

Okt 99,436 97,603 70,333 

Nov 36,044 35,343 27,444 

Dec 12,903 12,337 9,962 

 

 
Figur 10: Instrålad energi per månad för de tre olika typerna av solföljning i Stockholm. 
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Tabell 6: Instrålad energi per månad för de tre olika typerna av solföljning i München. 

Månad Münch 2D [kWh/m2] Münch 1D [kWh/m2] Münch 0D [kWh/m2] 

Jan 32,587 30,557 24,781 

Feb 98,212 92,277 70,615 

Mar 95,805 95,325 80,960 

Apr 175,249 171,876 140,048 

Maj 285,662 277,670 218,786 

Jun 200,431 192,068 152,127 

Jul 281,885 273,547 218,161 

Aug 186,150 181,895 148,722 

Sep 118,074 117,009 99,023 

Okt 99,704 98,608 81,702 

Nov 35,308 35,347 30,458 

Dec 20,550 19,491 16,434 

 

 
Figur 11: Instrålad energi per månad för de tre olika typerna av solföljning i München. 
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I tabell 7 samt figur 12 nedan framgår det att en solföljande panel avsevärt ökar den mottagna 

solenergin. Båda fallen då panelen följer solen i antingen en eller två dimensioner, ger 

kraftiga ökningar, däremot är dessa ökningar mycket lika. Detta medför att en ökning från att 

följa i en dimension till att följa i två dimensioner endast ger en mycket liten mängd 

ytterligare instrålad solenergi. Detta gäller för de båda geografiska platserna. Det framgår 

även att den positiva effekten av att panelen följer solen i de båda fallen är större för de 

paneler som är placerade i Sverige. I Stockholm ligger den procentuella ökningen mellan 35–

40 % medan den i München ligger mellan 20–30 %. 

 

Tabell 7: Procentuell ökning av instrålad energi, jämförelse mellan olika antal solföljande dimensioner, 0D, 1D 

och 2D. 

Stad 2D/0D [%] 1D/0D [%] 2D/1D [%] 

Stockholm 39,1965 36,3684 2,0738 

München 27,1337 23,7088 2,7685 

 

 
Figur 12: Procentuell ökning av instrålad energi, jämförelse mellan olika antal solföljande dimensioner, 0D, 1D 

och 2D. 

I tabell 8 och figur 13 nedan presenteras ökningen av intäkten mellan de olika typerna av 

solföljning. Dessa ser ut ungefär på samma sätt som den procentuella ökningen av instrålad 

energi. En ökning från stationärt till solföljande i en dimension ger en stor ökning av intäkten, 

medan en ökning från stationärt till två dimensioner solföljande ger en aningen större ökning. 

Skillnaden mellan en och två dimensioners solföljning är dock även här liten. 

 

Kostnaden för en solföljningsanordning är 2251,59 kr, vilket motsvarar 90,06 kr per år, för 

två dimensioner respektive 1208,50 kr, vilket motsvarar 48,34 kr per år, för en dimension. 

Därmed kommer det i Stockholm krävas en area på minst 2,61 m2 respektive 1,51 m2 för att 

dessa installationer skall vara lönsamma. I München blir motsvarade areor 3,93 m2 respektive 
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2,41 m2. För att dessa två scenarier ska bli lika lönsamma krävs att de extra kostnaderna som 

uppstår av tvådimensionell solföljning vägs upp av de extra intäkterna som fås av denna typ 

av solföljning. I Stockholm är denna area 16,7 m2 och i München är den 14,4 m2. 

 

Tabell 8: Ökning av årliga intäkter, jämförelse mellan olika antal solföljande dimensioner, 0D, 1D och 2D. 

Stad 2D - 0D [kr/m2] 1D - 0D [kr/m2] 2D - 1D [kr/m2] 

Stockholm 34,56 32,06 2,50 

München 22,94 20,04 2,90 

 

 
Figur 13: Ökning av årliga intäkter, jämförelse mellan olika antal solföljande dimensioner. 

3.2 Resultat av optimering av system av stationära solpaneler på begränsad 

takyta 

3.2.1 Optimering av ekonomisk lönsamhet 

Här presenteras hur ett system av solpaneler bör placeras för att ge maximala möjliga 

ekonomiska lönsamhet, baserat på olika installationskostnader för panelerna. Resultaten 

presenteras i form av vinstkurvor där kostnaderna är inräknade samt tabeller. Tabell 9 samt 

figur 14 visar originalscenariot. Vid lägre installationskostnader är det mest lönsamma att 

placera panelerna helt horisontellt och därmed täcka hela takytan. Detta innebär att ingen 

skuggning sker över huvud taget mellan panelerna. När installationskostnaden stiger blir färre 

rader med mer lutning mot solen mer effektivt, och när installationskostnaden blir tillräckligt 

hög blir inget scenario gynnsamt. Under sådana förhållanden minimeras förlusterna genom att 

installera så få rader som möjligt. 
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Tabell 9: Visar optimalt antal rader, vinkel samt årlig intäkt för de fem olika kostnadsalternativen i 

originalmodellen. 

Kostnad [kr/(rad*år)] Opt rader Opt vinkel [°] Årlig vinst [kr] Livstidsvinst [kr] 

680 10 0 1171,2 29280 

720 10 0 771,2 19280 

760 5 24 470,9 11772,5 

840 3 37 155,9 3897,5 

920 1 40 -5,6 -140 

 

 
Figur 14: Illustrerar hur vinsten förändras med ökad vinkel för olika antal rader med solpaneler vid 

originalmodellen och installationskostnaden är 720 kr/(rad*år). Maximal vinst markeras med stjärna.  

Tabell 10 samt figur 15 visar hur panelerna bör placeras då hänsyn tas till avrinning. Likt det 

tidigare scenariot blir det mer gynnsamt med fler rader ju billigare installationskostnaden är. 

De två lägre installationskostnaderna ger upphov till att det optimala vore att installera sex 

rader istället för tio. De tre dyrare installationerna leder till samma optimala scenario som 

originalscenariot, detta eftersom dessa placeringar innebär en högre vinkel än den minimalt 

tillåtna på 15 grader, och därför inte berörs av begränsningen. 

 

 

 

 



27 

 

Tabell 10: Visar optimalt antal rader, optimal vinkel samt årlig intäkt för de fem olika kostnadsalternativen då 

hänsyn till avrinning krävs. 

Kostnad kr/(rad*år) Opt rader Opt vinkel [°] Årlig vinst [kr] Livstidsvinst [kr] 

680 6 21 926,6 23165 

720 6 21 686,6 17165 

760 5 24 470,9 11772,5 

840 3 37 155,9 3897,5 

920 1 40 -5,6 -140 

 

 
Figur 15: Illustrerar hur vinsten förändras med ökad vinkel för olika antal rader med solpaneler då hänsyn till 

avrinning krävs och installationskostnaden är 720 kr/(rad*år). Maximal vinst markeras med stjärna. 

3.2.2 Optimering av elproduktion 

I detta fall spelar investeringskostnaden ingen roll i vilket utfall som är optimalt och därmed 

utförs inga olika prisscenarier, endast de olika platsbegränsningarna undersöks. För 

originalscenariot fås den maximala mängden producerad el vid tio rader solpaneler som har en 

lutning på 0 grader. I det andra scenariot då hänsyn till avrinning krävs fås optimum vid en 

lutning på 20 grader och sex rader solpaneler. Dessa resultat är snarlika de utfall som togs 

fram för optimering av intäkter då investeringskostnaderna var låga. 

3.3 Experimentella resultat 

Solpanelens effekt då ingen del av panelen var skuggad mättes till 211 Watt. I tabell 11 

framgår det att de flesta av de testade skuggorna endast medförde en mindre påverkan på 

solpanelens producerade effekt. De tester som innefattade att skuggan föll över alla tre slingor 
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gav dock stora fall i effekten. Då en rad helt täcktes föll effekten till strax över 5 Watt. Om 

ytterligare en rad täcktes föll även effekten ytterligare till låga 1,85 Watt. Skugga två, skuggan 

av en stege som skuggade en tunn vertikal rand på båda de yttre slingorna samt flera tunna 

horisontella ränder på den mittersta slingan, resulterade i att effekten sjönk med runt 25 % till 

149,4 Watt. Skugga 5, en tunn diagonal skugga från hörn till hörn på panelen, minskade 

effekten till 181,4 Watt. Resterande skuggor gav ingen påtaglig påverkan på effekten. Värt att 

notera är att då en eller två kolumner helt täcktes minskade effekten märkbart men 

minskningen var mycket mindre än då rader täcktes. 

 

Tabell 11: Visar spänning, ström och effekt för olika former av skuggning på panelen. 

Skuggform U [V] I [A] P [W] 

Ingen skugga 41,40 5,09 210,52 

1 Rad 40,30 0,13 5,08 

2 Rader 37,82 0,05 1,85 

1 Kolumn 38,70 5,09 196,98 

2 Kolumner 34,20 5,10 174,42 

Skugga 1 41,60 5,11 212,58 

Skugga 2 41,50 3,60 149,40 

Skugga 3 41,80 5,06 211,51 

Skugga 4 41,70 5,03 209,75 

Skugga 5 41,60 4,36 181,38 

Skugga 6 41,60 4,97 206,75 
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4. Diskussion 

4.1 Diskussion kring jämförelse av solföljande respektive stationär solpanel 

4.1.1 Påverkan av geografisk plats 

En del av arbetet har varit att ta fram huruvida den geografiska platsen som panelerna 

befinner sig på påverkar hur mycket mer energi en solföljande panel kan få ut jämfört med en 

fast installerad panel. I projektet har platserna Stockholm och München jämförts. Resultaten 

visade att den instrålade solenergin ökade då panelen tilläts följa solen. Den producerade 

energin ökade med ungefär 39 % i Stockholm samt ungefär 27 % i München. Dessa resultat 

genererades då panelen följde solen i två dimensioner. Om panelen följde i enbart 1 

dimension blev ökningen något lägre på omkring 36 % i Stockholm och 24 % i München. 

Detta skulle kunna förklaras genom att solens bana från soluppgång till solnedgång är längre i 

Stockholm under sommaren då solinstrålningen är som störst. En längre solbana medför att 

solen vid större delar av dygnet är över horisonten och potentialen att samla in energi finns, 

om panelen är stationär kommer man därför gå miste om mer energi på en plats med längre 

solbana. Det blir då rimligt att panelen i Stockholm kommer att öka sin produktion mer än den 

i München då den vid solföljningen får en större ökning av antalet aktiva timmar. 

 

Det gav dock en större procentuell ökning att installera en i två dimensioner solföljande panel 

istället för enbart en dimensions följande panel i München än i Stockholm. Detta skulle kunna 

bero på att solen står högre upp på himlen längre söderut. Enligt samma resonemang som i det 

horisontella fallet så innebär det att höjdskillnaden i solens placering under dygnet är större i 

München än i Stockholm, vilket leder till att solföljning i vertikalt led får större betydelse. 

 

Den instrålade energin under året var större i Stockholm än i München, något som kan tyckas 

orimligt då München ligger längre söderut än Stockholm. Detta skulle kunna bero på att det 

studerade året, 2018, var ett ovanligt soligt år i Stockholm. 

4.1.2 Hur mycket mer lönsam en solföljande panel är med hänsyn till ekonomiska 

aspekter 

Resultaten visar att man med hjälp av solföljning kan öka den producerade energin hos 

solpanelen avsevärt genom att öka den instrålande solstrålningen. Denna ökning var kraftigare 

i Stockholm än i München med en ökning på 39,2 % om solen följs i två dimensioner och 

36,4 % om solen följs i en dimension, motsvarande siffror för München var 27,1 % respektive 

23,7 %. De extra intäkter som genereras på grund av denna ökning i produktion var i 

Stockholm 34,6 kr/m2 då panelen följer i två dimensioner och 32,1 kr/m2 då den följer i en 

dimension. I München var dessa intäkter givetvis också lägre på 22,9 kr/m2 respektive 20,0 

kr/m2. 

 

Den extra kostnaden som uppstår för att installera solföljning blir, exklusive möjliga extra 

installationskostnader, för ett system som följer solen i två dimensioner 90,1 kr per anordning 

och år och för ett system som följer i en dimension 48,3 kr per anordning och år. För att det 

ska vara värt att installera dessa krävs det för den som följer i två dimensioner en panelarea på 

2,6 m2 i Stockholm och 3,9 m2 i München. Då den som endast följer i en dimension är 
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betydligt billigare kräver den en mindre panelarea för att vara lönsam, i Stockholm krävs en 

area på 1,5 m2 och i München 2,4 m2. Det vi ser utifrån dessa resultat är att både solföljning i 

en och två dimensioner kan vara lönsamt då anordningarna tillåts bära en tillräckligt stor area 

solpaneler. De anordningar som priset är taget ifrån är dimensionerade att lyfta paneler 

motsvarade en kapacitet på 1 kW. De paneler som de experimentella mätningarna 

genomfördes på producerade en effekt på ungefär 200 W. Dessa paneler hade en area på 

1,1625 m2. Om man utifrån detta antar att anordningen maximalt kan bära upp fem stycken 

sådana paneler blir den maximala panelarean de klarar av 5,1825 m2. Denna area är tillräcklig 

för att det i båda städerna ska vara lönsamt att installera bägge typer av anordningar. Dock är 

denna area mindre än de 16,7 m2 och 14,4 m2 som krävdes för att tvådimensionell solföljning 

ska vara lika lönsam som endimensionell i Stockholm respektive München. Då anordningarna 

bär maximal kapacitet medför det att tvådimensionell solföljning, utifrån vinst per 

kvadratmeter och area, ger en ökad intäkt på 179 kr per anordning och år samtidigt som 

anordningen kostar 90 kr per anordning och år vilket innebär en ökad vinst på 89 kr per 

anordning och år. Endimensionell solföljning ger motsvarande siffror på 166 respektive 48 

och medför därför en vinst på 118 kr per anordning och år. 

 

Utifrån detta kan man se att det i de båda städerna är värt att investera i solföljande solpaneler 

så länge den installerade arean är tillräckligt stor. Det kan dock inte anses vara värt att 

investera i ett system som följer i två dimensioner då vinsten är lägre per anordning och år 

relativt ett system som följer i en dimension. 

4.2 Diskussion kring optimering av system av stationära solpaneler på begränsad 

takyta 

4.2.1 Scenarier och deras optimala uppställningars trovärdighet 

I scenariot då alla lutningsvinklar tilläts, 0 till 90 grader, erhölls att den optimala 

uppställningen var tio rader av helt horisontella (lutningsvinkel på 0 grader) paneler. Detta 

scenario kan dock vara skiljt från hur verkliga begränsningar på solpanelers installation och 

användning ser ut. Alltså är detta utfall möjligtvis ej det verkliga optimumet. När det infördes 

en begränsning i modellen som inte tillät en lutningsvinkel lägre än 15 grader blev istället det 

optimala utfallet sex rader samt en lutningsvinkel på 21 grader.  

 

I originalmodellen tilläts solpanelen ligga i vinklar mellan 0 och 90 grader. Detta medför att 

de resultat som tagits fram kring att det vore optimalt att fylla ett tak med tio rader av paneler 

och låta dem ligga i 0 graders lutning troligtvis är opålitliga då modellen inte tar hänsyn till 

effekten av att panelen är täckt av snö eller regnvatten.  

 

Utifrån detta kan man anta att utfallet då hela taket täcks med helt horisontella paneler inte 

nödvändigtvis är optimalt i verkligheten då det vid förändring av modellen där krav infördes 

som mer efterliknar verklig användning och begränsningar inte längre var den optimala 

uppställningen. Däremot blev uppställningen med sex rader med en lutning på 21 grader det 

optimala i den “mer verkliga” modellen och kan därmed antas vara det även i de flesta 

verkliga scenarier.  
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Det optimala scenariot med hänsyn till avrinning innebär även lägre investeringskostnad då 

det krävs färre rader av solpaneler samtidigt som det medför en nästan lika stor årlig vinst. 

Detta gör att det scenariot kan vara mer lämpat för de aktörer som har begränsat 

investeringskapital, exempelvis privatpersoner och mindre bostadsrättsföreningar. 

4.2.2 Diskussion kring vinstkurvor 

Kurvorna som tagits fram i kapitel 3.2 visar den årliga vinsten som en funktion av 

lutningsvinkeln. Detta har gjorts för en till och med tio rader av paneler. Dessa kurvor ser i de 

flesta fallen relativt lika varandra ut, de stiger och når ett maxvärde med ökad vinkel för att 

sedan avta till negativ lönsamhet. Ju fler rader desto snabbare sker denna avtagning. Detta kan 

förklaras genom att ett större antal rader får fler rader som påverkas av intern skuggning 

samtidigt som avståndet mellan raderna måste minska och därmed öka storleken på dessa 

skuggor. Med andra ord kommer det vid två rader endast vara en rad, 50 % av raderna, som är 

påverkad av relativt små skuggor medan det vid tio rader är 9 påverkade rader, 90 % av det 

totala antalet rader, som påverkas av väldigt snabbt växande skuggor. Detta blir väldigt tydligt 

om man tittar på kurvorna för raderna 8–10 i figur 14. Här är vinsten mycket stor då panelerna 

ligger horisontellt eftersom ingen intern skuggning då sker, men så fort de börjar lutas upp 

sker det ett drastiskt fall i produktionen och därmed lönsamheten. Redan vid några få grader 

når uppställningen med tio rader negativ lönsamhet. Detta sker som nämnt ovan för att 

skuggningseffekten blir starkare ju fler rader det är samtidigt som den procentuella andelen 

påverkade rader av paneler blir högre då man har fler rader. 

 

Då vinkeln i de scenarierna med nio och tio rader överstiger 50 grader uppstår en positiv 

lutning i kurvan, det vill säga en ökning av intäkterna. Detta skulle kunna bero på att en högre 

vinkel medför att panelerna bättre tar vara på solens strålning vid timmar då den står lågt på 

himlen, vilket sker vid uppgång och nedgång. Vid uppgång och nedgång träffar solens 

strålning panelerna kraftigt från sidan, vilket innebär att den interna skuggningen mellan 

raderna är mindre än då den träffar rakt framifrån. En större lutningsvinkel innebär därför att 

mer strålning träffar panelerna tidigt och sent på dygnet. Då den timvisa datan gjorde att 

solstrålningen vid soluppgång och -nedgång blev orimligt stor kan bidraget från detta 

fenomen blivit större. Om detta överväger de ökade förlusterna som uppstår på grund av ökad 

skuggning vid större lutningsvinkel så kan det förklara kurvornas form. 

4.2.3 Huruvida optimering utifrån intäkter ger annat resultat än optimering utifrån 

solinstrålning  

Det som skiljer sig mellan optimum av elproduktion och optimum av intäkter är påverkan av 

kostnaderna. Elpriset har tagits fram på månadsbasis. Om elpriset en viss månad är 

oproportionellt högt kan den månaden väga mycket högre då den optimala vinkeln bestäms 

och en vinkel som ger högre elproduktion just den månaden kan bli optimal. 

Investeringskostnaderna kommer inte alls att påverka det optimala utfallet för ren 

elproduktion, ju högre investeringskostnaderna blir desto större kan man anta att skillnaden 

mellan de intäktsoptimala och elproduktionsoptimala utfallen är. Resultaten visar att vid de 

fall då investeringskostnaden är låg nog blir de optimala utfallen i stort sett samma för både 
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maximala intäkter och solinstrålning. Det enda som skiljde var att den optimala vinkeln för 

utfallet med sex rader var 21 grader för maximala intäkter och 20 grader för optimal 

producerad el. Då investeringskostnaden steg och antalet optimala rader ändrades för 

intäktsoptimeringen skiljer sig den optimala uppställningen mellan de två optimeringarna då 

den förblir densamma för elproduktionsoptimeringen. 

 

Något som kan förklara varför dessa är så pass snarlika är att elpriset år 2018 var högre under 

sommarhalvåret, 68,58 öre/kWh i augusti, än vinterhalvåret, 37,47 öre/kWh i januari. Detta 

medför att man med tanke på intäkter vill producera som mest el under sommaren då priset är 

högt. Detta sammanfaller med att det även är då mest produktion kan ske eftersom 

solinstrålningen är mycket högre under sommaren. Om priserna istället hade varit högre under 

vintern hade resultaten troligtvis skiljt sig mer eftersom vintermånaderna vägs högre vid valet 

av optimal vinkel då intäkterna maximeras. 

 

En möjlig anledning till att elpriserna såg ut på det viset är att 2018 var ett ovanligt varmt år. 

Enligt SvD (2018) hävdar Klas Rosenblad från Vattenfall att de höga temperaturerna i somras 

berodde på bland annat en låg vattennivå i vattenkraftverken på grund av torka och dålig 

vindkraftsproduktion på grund av högtryck. 

4.2.4 Påverkan av kostnader och intäkter 

Vilken placering av solpaneler på en begränsad yta som var mest lönsam, eller huruvida något 

scenario var lönsamt över huvud taget, var mycket beroende av installationskostnaden. En 

installationskostnad på 720 kr per rad och år innebar en total intäkt på över 19 000 kr under 

panelens livstid medan en kostnad på 920 kronor per rad och år, det vill säga en ökning med 

200 kr, innebar att investeringen inte var lönsam över huvud taget. Det är alltså av största vikt 

att installationskostnaden är tillräckligt låg för att installationen ska vara gynnsamt över 

huvud taget. Elpriset kan även det ha stor inverkan, då ett högre elpris skulle innebära att de 

generade inkomsterna ökar vilket därmed minskar installationskostnadens påverkan. Ett högre 

elpris innebär därför att det blir mer lönsamt att installera fler rader gentemot vid ett lägre 

elpris. Elpriset var dock ovanligt högt under 2018 (SvD, 2018), så intäkterna kan möjligtvis 

vara ännu lägre ett normalt år och det optimala antalet rader skulle därför kunna vara lägre.  

 

Valet av elpris är en ytterligare faktor som påverkar optimeringen. Det antogs att all 

producerad el såldes, vilket innebär att ett elpris utan skatter och nätavgifter använts. Om 

istället all el brukats av producenten hade intäkten istället kunnat ses som besparingen av de 

kostnader som annars hade uppstått vid inköp av motsvarande elförbrukning. Dessa kostnader 

hade då inkluderat skatter och avgifter och därför gett en högre intäkt än vid endast 

försäljning. Vilket alternativ som är rimligast beror på situation och syftet med studien. 

Vanligtvis är det mest lönsamt att använda en del av den producerade elen till egen 

konsumtion och att kvarvarande del säljs. Hur stora dessa andelar är beror på hur mycket som 

produceras. Detta bortses dock från i denna rapport. 

 

I denna rapport har ingen hänsyn tagits till ekonomiska teorier om förändring av pengars 

värde med tiden. Pengar idag antas ha samma värde i framtiden, alltså bortses från påverkan 
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av inflation samt att kalkylräntan antas vara noll. Om detta ej varit fallet hade kraven på de 

årliga intäkterna behövt ökas varje år för att få ett nuvärde motsvarande första årets årliga 

intäktskrav. 

 

De värden som tagits fram gällande årliga intäkter kan inte antas vara återkommande för flera 

år då det bygger på väldigt varierande faktorer såsom mängden solinstrålning och det årets 

elpris. Året 2018 var ett extremår både i hänsyn till instrålad energi och höga elpriser. Därmed 

kan man förvänta sig att resultaten i denna rapport skiljer sig från motsvarande värden andra 

år. 

4.3 Diskussion kring experimentella mätningar 

Tester gjordes för att undersöka huruvida den teori kring skuggning av solpaneler som 

beskrevs i bakgrunden är applicerbar även i verkligheten. Teorin menar att täckning av en hel 

cell eller fler i en slinga leder till att hela den slingans celler slutar producera elektricitet. Är 

en bypassdiod ansluten mellan slingor kan dock övriga slingor producera som vanligt. Om 

åtminstone en hel cell i varje slinga är täckt borde produktionen istället avta helt. Detta 

fenomen observerades på den solpanel som undersöktes experimentellt då en eller två hela 

rader täcktes för. Dessa två scenarier medförde att nästan ingen ström gick genom kretsen och 

panelen producerade totalt ungefär fem respektive två Watt istället för 211 Watt. Täckning av 

en eller två kolumner innebar viss spänningsminskning medan strömmen förblev konstant. 

Detta tyder på att den solpanel vi testade är kopplad på så vis att cellerna är kopplade i slingor 

som går utmed panelens kolumner och att dessa slingor är ihopkopplade med bypassdioder så 

att hela panelens produktion inte begränsas vid skuggning av en slinga. Det skulle innebära att 

den studerade panelen är kopplad på samma vis som den som används i modelleringen av 

solpaneler på begränsad yta, fast placerad vertikalt istället för horisontellt. När en hel rad 

täcktes för så blockerades åtminstone en cell i varje slinga och produktionen avtog därför helt. 

Täckning av en hel kolumn innebar endast täckning av en slinga och övriga panelen kunde 

därför fortsätta producera. Teorin verkar alltså i detta fall vara applicerbar i verkligheten.  

 

De smala skuggor som orsakade störst produktionsminskning var de som täckte samtliga 

kolumner samtidigt. Detta kan förklaras med att då samtliga kolumner skuggas så skuggas 

även samtliga slingor, vilket innebära att bypassdioderna inte hjälper då de hade behövt 

koppla förbi samtliga slingor och produktionen hade avtagit helt. Baserat på detta är det 

rimligast att montera solpaneler på så vis att slingorna är orienterade vertikalt. Detta eftersom 

de flesta naturligt förekommande skuggor kommer att vara vertikala och därmed endast 

skugga en slinga. Hade slingorna varit horisontellt orienterade hade en tillräckligt hög vertikal 

skugga täckt alla slingor och produktionen hade avtagit mer än om endast en slinga skuggas. 

 

Baserat på bakgrunden borde skuggning av en kolumn gett samma resultat som skuggning av 

två kolumner, vilket inte var fallet. Detta skulle kunna bero på att i modellen togs ingen 

hänsyn till hur spänningen påverkas av skuggning utan endast strömmen. Effektminskningen 

som uppstod vid skuggning av ytterligare en kolumn orsakades av att spänningen minskade, 

en påverkan som ej modellerats. 
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4.4 Felanalys 

4.4.1 Möjliga fel vid modellering 

Flertalet approximationer som kan ha påverkat trovärdigheten i de resultat som presenteras 

har gjorts i framtagandet av de modeller som beskrev solpaneler i denna rapport. Samtliga 

antaganden som gjorts under kapitel 2.4 innebar exempelvis förenklingar samtidigt som 

problematisk data som skiljer modellerna från verkligheten också påverkar resultaten. 

Ytterligare exempel är att inga av de modeller som tagits fram i denna rapport tar någon 

hänsyn till temperaturens påverkan på solpaneler. Solpanelers effektivitet minskar vid högre 

temperaturer, något som kan ha påverkat de resultat som tagits fram i denna studie (Dehghani 

et al, 2011). För att kunna applicera temperatur i modellerna hade även antaganden kring 

material varit relevanta, då olika material påverkas på olika sätt av temperatur. Antagandet av 

storleken på systemets förluster kan också ha haft påverkan på resultaten. I rapporten antogs 

systemets totala förluster uppnå 25 %. Huruvida detta är en rimlig approximation är dock inte 

självklart, då denna faktor innefattar både temperatur samt smuts och snö vilka är faktorer 

som kan variera kraftigt. SMA Solar Technology AB (2019) hävdar att i högpresterande 

solpanelssystem kan vad de kallar för ”performance ratio” uppgå till 80 %, vilket motsvarar 

förluster på 20 %. Med detta i åtanke är 25 % inte ett orimligt antagande. 

 

Modelleringen av skuggor och deras inverkan på elproduktionen hos solceller innebar också 

en del förenklingar. Elproduktionen i en slinga antogs avta helt om en cell var skuggad, vilket 

inte nödvändigtvis behöver vara fallet då diffus och reflekterad strålning inte försvinner helt 

då en bakomliggande panel skuggas av en framförliggande. Detta testades dock i modellen 

och hade endast marginell påverkan på resultaten. En solcell ansågs även endast vara helt 

skuggad eller inte skuggad alls med avseende på dess bredd, vilket innebar att i vissa fall blev 

modellens skuggning större än verklighetens och i andra fall istället mindre. Påverkan av detta 

förstärktes av att datan var timvis, eftersom i de fall där skuggningen blir felrepresenterad så 

är det en hel timmes solstrålning som påverkas. Den timbaserade datan orsakade ytterligare 

problem, vilket nämns i kapitel 2.4. Till exempel innebar detta att det uppstod fall då 

solstrålningen enbart träffade panelen i slutet av timmen men modellen räknade det som att all 

strålning under hela timmen träffade panelen. Detta sker även omvänt då solen ej träffar 

panelen under slutet av en timme men har gjort det under delar av timmen. Då räknas det som 

att all strålning under den timmen ej har träffat panelen. Eftersom detta sker åt bägge håll 

åtgärdas problemet inte genom att ta bort all strålning då solen ej bör träffa panelen, då dessa 

två skeenden bör till viss del motverka varandra.  

 

En brist i modellen över de solföljande panelerna skulle kunna vara det faktum att ingen 

optimering gjordes för att bestämma den stationära panelens optimala riktningsvinkel. Denna 

antogs vara optimal då den var riktad mot syd, vilket även har stöd i teorin (Amin et al, 2018), 

då sydlig riktning innebär att panelen är riktad mot mitten av solens bana. Hade panelen till 

exempel varit riktad mot öst hade den endast träffats av morgonsolen. Det hade dock varit 

möjligt undersöka exakt vilken vinkel som hade varit mest optimal med den soldata som 

denna rapport utgick ifrån. En sådan optimering hade dock kunnat leda till aningen 

missvisande resultat, då den modell som togs fram ofta gav aningen höga värden vid tidiga 
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och sena timmar vilket hade kunnat förskjuta den optimala riktningsvinkeln något åt öst eller 

väst. 

4.4.2 Mätfel vid experiment 

Att inget externt motstånd kopplades till solpanelen som undersöktes kan ha haft inverkan på 

resultatet av de mätningar som gjordes. Det enda motståndet som finns i kretsen är motstånd i 

kablar, multimeter och solpanelen själv. Detta motstånd är dock med största sannolikhet inte 

det motstånd som ger maximal effektproduktion, särskilt då det karakteristiska motståndet kan 

variera beroende på instrålning och skuggning. Att solpanelen inte vid alla tillfällen 

producerar maximal effekt samtidigt som det motstånd som ger maximal effekt varierar kan 

innebära att produktionen är olika långt från maximum vid olika scenarier. Detta skulle kunna 

innebära att skillnaden i produktion skiljer sig från hur den varit om en effektoptimerare 

använts. Det är trots detta genom studien möjligt att få en överblick över hur skuggning 

påverkar energiproduktionen, särskilt då vissa system saknar effektoptimerare. 

 

Det faktum att två olika multimetrar användes för mätning av spänning respektive ström kan 

också ha påverkat mätningarna. Detta då dessa exempelvis kan ha olika inre motstånd. Även 

de kablar som använts kan ha haft olika motstånd och därmed påverkat resultaten. 

 

Vid vissa skuggningsscenarier blev den producerade effekten högre än då panelen inte var 

skuggad alls. Detta beror förmodligen inte på att panelen fungerar bättre vid skuggiga 

förhållanden utan att solen vid tidpunkten för de mätningarna var starkare än vid mätningarna 

av oskuggade förhållanden. Mätningarna tog totalt runt en halvtimme att utföra och under 

denna tid kan solens styrka förändras. För att undvika detta hade en mätning av oskuggade 

förhållanden kunnat göras innan varje skuggningsscenario, och sedan jämföra detta värde med 

värdet för efterföljande skuggningsscenario. 
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5. Slutsats 

5.1 Slutsatser kring jämförelse av solföljande respektive stationär solpanel 

Kring frågan om hur stor förbättring solföljning innebär på en solpanels produktion dras 

slutsatsen att det i Stockholm är 39,2 % högre produktion då panelen följer solen i två 

dimensioner och 36,4 % om solen följs i en dimension. Kring frågan om påverkan av 

geografisk plats dras slutsatsen att platser med en längre solbana gynnas mer av solföljning då 

panelen då vid fler timmar på dygnet kan nyttja solens energi. Detta blev tydligt då solföljning 

i München enbart ökade produktionen med 27,1 % för två dimensioner respektive 23,7 % för 

en dimension. I de båda städerna är det dock även ur ett ekonomiskt perspektiv lönsamt att 

installera solföljning så länge arean på panelerna är stor nog att medföra en ökad produktion 

som täcker upp för de extra installationskostnaderna. Detta innebär 2,61 m2 respektive 1,51 m2 

i Stockholm och 3,93 m2 respektive 2,41 m2 i München. Det rekommenderas inte att på någon 

av platserna installera solföljning i mer än en dimension då de extra tillkommande 

kostnaderna inte vägs upp av den produktion som den ytterligare dimensionen medför.  

5.2 Slutsatser kring optimering av system av stationära solpaneler på begränsad 

takyta 

Optimeringen av solpaneler på en begränsad yta resulterade i två alternativa lösningar. I 

originalscenariot blev det optimala utfallet med hänsyn till lönsamhet att täcka hela arean med 

horisontella paneler, alltså att installera 10 rader paneler med en lutning på 0 grader. I det 

alternativa scenariot, med krav på minsta tillåtna lutningsvinkel hos panelerna, blev istället 

den optimala uppställningen sex rader paneler med en lutning på 21 grader. I verkliga 

installationer bör den andra uppställningen vara det rimliga alternativet. Detta då det var den 

mest optimala i det fall då modellen ändrats för att mer efterlikna verkligheten samt att 

investeringskostnaden är betydligt lägre samtidigt som vinsten är nästan densamma.  

5.3 Slutsatser kring experimentella mätningar 

De slutsatser som kan dras från de experimentella mätningarna som genomförts är att smala 

skuggor som faller över endast en slinga av celler har en väldigt liten påverkan på den 

producerade effekten medan en skugga som faller tvärs över panelen, och därmed täcker delar 

av alla tre slingorna av celler, har en stor påverkan. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det är 

bättre att installera den typ av paneler som undersökts så att dess slingor ligger vertikalt då 

man på så sätt bättre undviker skuggor som samtidigt täcker flera slingor. 

5.4 Felanalys och fortsatt arbete 

De modeller som tagits fram för att beskriva solpanelerna innehåller en del förenklingar av 

verkligheten som haft viss påverkan på resultaten. Utöver detta var 2018 ett onormalt år både 

med avseende på solstrålning och på elpris. De slutsatser som dras utifrån de av modellerna 

genererade resultaten är dock fortfarande av relevans och kan användas i rådgivande syfte vid 

utveckling av system av solpaneler. Vidareutveckling av modellerna krävs för mer precision i 

resultaten såsom att ta hänsyn till temperaturens påverkan på förlusterna.  
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