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Sammanfattning 

Koncentrerande solfångare 
Teoretisk modell för småskalig produktion 

Elin Lindström 

Marcus Winroth 

Med ett växande energibehov och större efterfrågan på grön kraft blir 

sökandet efter hållbar energi av allt större intresse i det moderna 

samhället. Solkraft är en av alla lösningar. Även om solkraft som 

huvudenergikälla inte är en praktisk lösning i Sverige, eftersom 

Sveriges energibehov är som störst under vintern, kan solkraft på liten 

nivå användas som komplement. I denna rapport tas därför en 

teoretisk modell fram för småskalig solenergiproduktion. 

I förstudien har både termiska och fotogalvaniska detektorer 

undersökts och de reflektorformer som har studerats är paraboliska 

halvrör och paraboliska diskar. 

För att få en uppfattning om hur effektiv solfångaren är har 

överslagsberäkningar genomförts. 

Modellen som projektet har resulterat i är en hybrid solfångare av typ 

paraboliskt halvrör. Detektorn är ett vakuumisolerat u-rör i koppar. 

Den använder solceller av koppar-indium-gallium-diselenid för att 

producera elektricitet. De producerar, i genomsnitt över ett år, 0.55 

kW elektrisk effekt där utspänningen är 45 V och utströmmen är 12 A. 

Med hjälp av en pump flödar glykolblandat vatten i röret med ett flöde 

på 0.5 l/min och värms från 15˚ C till 65˚ C. Detta syftar både till att 

kyla solcellerna och som produktion av varmvatten. Den totala 

verkningsgraden för solfångaren är 74 %. Solfångaren täcker 11 % av 

elförbrukningen som går till hushållselen samt 38 % av elförbrukningen 

som går till varmvatten för en genomsnittlig villa. 

Ämnesord: Koncentrerande solfångare, hållbar energi, 

hybridsolfångare, solkraft. 

Handledare: Mikael Sjödahl 

Examinator: Mikael Sjödahl  
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Abstract 
With increasing energy needs and a greater demand of green power, the search of sustainable 

energy is becoming a bigger issue in the modern society. One of the solutions is solar power. 

Even though solar power is not a practical option as a primary source of energy in Sweden, 

since the energy need is the biggest during the winter, small scale solar power can still be used 

as a complement. Therefore a theoretical model for small scale solar energy is developed in 

this report. 

In this feasibility study both thermal and photovoltaic detectors and reflectors of the forms 

parabolic trough and parabolic dishes have been considered. 

To get an idea of how efficient the solar collector is some rough calculations are carried out. 

The result of the report is a hybrid solar collector of the type parabolic trough with a vacuum 

tube detector containing a u-pipe. To produce electricity it uses photovoltaic cells of copper-

indium-gallium-selenide which produce an average of 0.55 kW over a year where the voltage 

out is 45 V and the current out is 12 A. By means of a pump the glycol-water mix flows through 

the pipe with a flow rate of 0.5 l/min and is heated from 15˚ C to 65˚ C. In this way hot water is 

produced and the solar cells are cooled to within the operating temperature. The overall 

efficiency of the solar collector is 74 %. The solar collector covers 11 % of a standard 

households electrical appliance and 38 % of a households warm water consumption. 

 

Keywords: Concentrating solar collector, sustainable energy, hybrid solar collector, solar power. 
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Förord 
Som ett resultat av examensarbetet inom småskalig solkraft av Elin och Marcus har denna 

rapport tagits fram. Detta arbete är slutet på bådas kandidatutbildning från LTU inom teknisk 

fysik. Projektet är skrivet på institutionen för teknikvetenskap och matematik på LTU. 

Vi vill rikta ett tack till Mikael Sjödahl som har varit vår handledare och idébollplank. 

 

Elin Lindström 

Marcus Winroth 
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Symbollista 

Symbol Beskrivning Enhet 

   
   Verkningsgrad  
  Temperatur K 
  Effekt W 

  Ström A 
  Spänning V 
  Flöde lmin-1 
  Irradians Wm-2 

  Stefan-Boltzmanns konstant Wm-2K-4 

   Specifik värmekapacitet  kJkg-1K-1 

  Densitet kgm-3 

  Koncentrationsfaktor  
  Area m2 

  Emittans  
  Absorptans  
E Energi kWhm-2 
e Energi J 
  Diameter m 
  Hastighet ms-1 

l Längd m 
v Volym m3 

   
 

  



5 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ........................................................................................................................... 6 

1.1 Syfte .......................................................................................................................... 6 

1.2 Avgränsningar............................................................................................................ 6 

1.3 Bakgrund ................................................................................................................... 7 

2 Förstudie ........................................................................................................................... 7 

2.1 Solförhållande i Sverige ............................................................................................. 7 

2.2 Solfångare ............................................................................................................... 10 

2.2.1 Detektorer ....................................................................................................... 11 

2.3 Befintliga produkter och kraftverk ........................................................................... 17 

2.3.1 Absolicon X10 PVT ........................................................................................... 17 

2.3.2 Acro Solar Laser ............................................................................................... 18 

2.3.3 Nanosolar ........................................................................................................ 18 

2.3.4 Australien ........................................................................................................ 19 

2.3.5 USA .................................................................................................................. 19 

2.4 Användning och installation ..................................................................................... 19 

2.5 Val av teknik ............................................................................................................ 21 

3 Design ............................................................................................................................. 22 

3.1 Konstruktion ............................................................................................................ 22 

3.2 Beräkningar ............................................................................................................. 23 

3.3 Resultat ................................................................................................................... 25 

4 Diskussion ....................................................................................................................... 26 

4.1 Förbättringar ........................................................................................................... 27 

4.2 Felkällor ................................................................................................................... 27 

5 Slutsatser ........................................................................................................................ 28 

6 Referenser ...................................................................................................................... 29 

 

  



6 
 

1 Inledning 
 

 ”Det är med ord som med solstrålar – ju 

mer de koncentreras desto djupare 

bränner de.” 

Klokboken 

Pedagogförlaget AB 

Hela Sveriges energiförbrukning skulle kunna täckas av den energi solen ger om den en klar 

dag i maj lyser under en timme över hela Sverige. Svårigheten är att ta tillvara på den enorma 

energi solen ger oss. Som citatet poängterar skulle en koncentration av solljuset ge högre 

värme och därmed också en högre effekt per ytenhet. I denna rapport tas en teoretisk modell 

av en koncentrerande solfångare fram. Modellen är framtagen utifrån en sammanställning av 

befintlig teknik och där design- och materialvalen är baserade på existerande data. 

En förstudie som inkluderar en undersökning av marknadens tillgängliga produkter och ny 

teknik på väg ut på marknaden inleder detta arbete. Utifrån förstudien tas sedan en teoretisk 

modell fram. I kapitlet design hittas en närmare beskrivning av solfångaren och 

överslagsberäkningar som har gjorts för att komma fram till en verkningsgrad för modellen. 

Avslutningsvis förs en diskussion över resultat och de förenklingar som gjorts vid 

beräkningarna och vid framtagandet av konstruktionen. 

1.1 Syfte 
Målet med detta projekt är att utföra de nödvändiga efterforskningar och beräkningar som 

krävs för att komma fram till en teoretisk modell för en småskalig koncentrerande solfångare 

baserad på befintlig teknik.  

Den utvecklade modellen ska vara tillämpbar på så sätt att tekniken skall vara lättillgänglig. I 

denna rapport definieras att solfångaren är småskalig på följande vis; den ska vara i en 

hanterbar storlek för att till exempel kunna monteras på ett tak, men ändå vara tillräckligt stor 

för att ge en nyttig elektrisk medeleffekt på >0.3 kW samt ha en total verkningsgrad på >50 %. 

1.2 Avgränsningar 
Främsta anledning till varför koncentrerande solfångare studeras är att detektorn, som är den 

mest kostsamma delen, kan göras relativt liten vilket minskar den totala kostnaden. Eftersom 

tekniken bakom plana solfångare är så pass utforskad kommer plana solfångare uteslutas ur 

projektet, även linser utesluts. Endast reflektorer som är paraboliska kommer beaktas i denna 

rapport. 

 Två olika modeller av koncentrerande solfångare studeras; paraboliska halvrör och 

paraboliska diskar. Undersökningen innefattar i första hand reflektor med tillhörande detektor 

och kommer inte i någon stor utsträckning behandla eventuella användningsområden för den 

utvecklade tekniken.  
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1.3 Bakgrund 
Med ett ökande behov av energi i det moderna samhället ökar intresset för småskalig 

energiproduktion allt mer. Då växthuseffekten har uppmärksammats mer på senare år har 

efterfrågan på grön energi ökat. Fler och fler vill ha ett självförsörjande hem och en effektiv 

solkollektor är ett första steg. Därför ämnar detta projekt ta fram en teoretisk modell av en 

småskalig solkollektor.  

Idag förbrukar en eluppvärmd villa i genomsnitt 26 200 kWh per år. Av detta går ca 6200 kWh 

till hushållsel och ca 5000 kWh till varmvatten, resterande del går till uppvärmning [18]. Denna 

genomsnittliga förbrukning är på väg ner. År 1985 låg energiförbrukningen på ungefär 200 

kWh/m2-år, idag ligger boverkets krav på 90 kWh/m2-år, men standarden för vissa byggföretag 

ligger redan nu 16 % under boverkets krav [17]. En koncentrerande solfångare skulle kunna 

användas som komplement för att minska kostnaderna för en villas elförbrukning. 

För att solfångaren skall vara relevant anser författarna att den bör täcka >33 % av den energi 

som går till uppvärmning av en villas varmvatten. 

2 Förstudie 
I detta kapitel behandlas solförhållanden i Sverige, solfångare, befintliga produkter och 

kraftverk samt användning och installation. 

Under avsnitt 2.1 studeras de viktigaste punkterna som påverkar solinstrålningen i Sverige och 

som har en direkt inverkan på hur stor uteffekt solfångaren kan ge. Punkterna är antal klara 

dagar, effekt per kvadratmeter och luftmassan över Sverige. 

Under avsnitt 2.2 behandlas de komponenter som bygger en solfångare. Två olika typer av 

reflektorer studeras; paraboliska diskar och paraboliska halvrör. De detektorer som behandlas 

är solceller och termiska detektorer, inklusive värmemedium. 

Under avsnitt 2.3 görs en genomgång av redan existerande produkter, med relevans för den 

tänkta tillämpningen med detta arbete. 

I sista delen av förstudien, avsnitt 2.4, studeras hur modellen kan installeras i ett befintligt 

system samt vilket användningsområde som kan vara intressant. Detta görs för att få en klar 

bild över vad som förväntas av den konstruktion som rapporten är ett underlag för. 

2.1 Solförhållande i Sverige 
Då en koncentrerande solfångare behöver parallellt ljus för att fungera effektivt, måste både 

solinstrålning och molnighet beaktas. 
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Sverige är ett arktiskt land vilket medför långa dagar på sommaren men kalla, mörka vintrar. 

Värme- och elbehov är därför störst under vinterhalvåret. Det är också då som dagarna är som 

kortast. Under december månad har Sverige, enligt SMHI, en solinstrålning från ca 20 kWh/m2 

i söder till 0,1 kWh/m2 i de nordligaste delarna av landet. Fördelningen av solinstrålningen i 

Sverige under december månad kan ses i Figur 1. Under juni månad, då Sverige tar emot som 

mest strålning, sträcker sig solinstrålningen mellan 140 kWh/m2 och 190 kWh/m2, vilket visas i 

Figur 2 [1]. Den totala solinstrålningen i Sverige per år är i snitt 1000 kWh/m2, vilket är ungefär 

hälften av vad södra Spanien tar emot, där storskalig solenergiproduktion är applicerbart.   

Sverige är ett land som ofta har molnigt väder. Eftersom en koncentrerande solfångare är 

beroende av klart väder är inte Sverige lämpligt för storskalig solenergiproduktion av denna 

typ. Under juli månad har de flesta platser i Sverige i snitt 4 dagar med klart väder.  Antalet 

klara dagar under ett år sträcker sig från 20 dagar i de nord-västra delarna av landet till upp 

mot 70 dagar på några få platser i landet, med ett snitt över landet på 50 dagar med 12 

soltimmar.  Normalt antal mulna dagar i Sverige per år ligger mellan 140 och 260 dagar [1], 

vilket ger ett snitt på 200 mulna dagar. Av dessa mulna dagar antas hälften vara halvklara, med 

6 soltimmar. Dessa fördelningar kan ses i Figur 3 respektive Figur 4. 

 

 

 

 

Figur 1 – Solinstrålningens 
fördelning över Sverige i 
december månad. 

Figur 2 – Solinstrålningens 
fördelning över Sverige i juni 
månad. 
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Irradiansen kan med hjälp av informationen ovan beräknas på följande vis,  

  
                    

                                    
 

       

           
         .  (1) 

För att ha en felmarginal i kommande beräkningar används en genomsnittlig irradians på 800 

W/m². 

Luftmassa (AM) är ett mått på den försvagande effekt som jordens atmosfär har på ljus från en 

himlakropp, till exempel solen. AM 1 är definierat som luftens försvagande effekt vid havsnivå 

och när solen står i zenit. I Sverige används AM 1.5 för beräkningar. I Figur 5 visas sambandet 

mellan våglängden på det inkommande ljuset och intensiteten på ljuset, för AM 1.5, parallellt 

med sambandet mellan våglängden och intensiteten på strålningen från en svartkropp vid 

5800 K, solens yttemperatur. Från figuren fås att den våglängd som solfångaren bör optimeras 

för är cirka 0.5    [4].  

Figur 4 – Fördelning av antal klara 
dagar under juli månad. 

Figur 3 – Fördelning av antal klara 
dagar under januari månad. 
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För att få en uppskattning av hur stor arean av solfångaren som träffas av ljuset            , 

behöver vara utförs några överslagsberäkningar. 

Anta att verkningsgraden för solcellerna är     = 13 %, att irradiansen I = 800 W/m² och att 

målet är att producera 300 W elektrisk effekt [11].  

                        (2) 

            
 

    
         .    (3) 

För att täcka den önskade termiska energiproduktionen på 33 % av en villas elförbrukning för 

uppvärmning av varmvatten: 

                          .     (4) 

Anta en termisk verkningsgrad på          = 0.5. 

            
 

                  
             (5) 

För att säkerställa att dessa villkor möts används             = 4 m². 

2.2 Solfångare 
Koncentrerande solfångare finns i olika typer av modeller. Denna rapport innefattar en 

undersökning av två olika modeller där reflektorn antingen har formen av en parabolisk disk 

(parabolic dish) eller ett paraboliskt halvrör (parabolic trough). Båda modeller koncentrerar det 

parallellt inkommande solljuset ner i en fokalpunkt/linje, en parabolisk disk ger den högsta 

Figur 5 – Irradianstäthet vid havsnivå i Sverige (AM 1.5), solens svartkroppsstrålning, 
irradianstäthet utanför atmosfären (AM 0). 
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koncentrationsfaktorn, Figur 6. Reflektorn koncentrerar solljuset vilket gör tekniken 

applicerbar för skandinaviska solförhållanden. En solfångare kan användas för att producera 

värme eller elektricitet. En kombination av båda ger en hybrid solfångare. För att få en 

godtagbar uteffekt måste en parabolisk disk följa solen i två led och ett paraboliskt halvrör i en 

led. På Sveriges breddgrader innebär det att ett cylindriskt halvrör placeras med 30o lutning 

med solföljning i öst-västlig riktning.[2] 

Reflektorn är uppbyggd av högreflektiva speglar med en reflektans på 99 % i 

våglängdsområdet 420-680 nm [25]. Reflektorn skyddas från skada och smuts genom ett 

skyddsglas, av så kallat ”låg-järn-glas” belagt med en antireflektiv nanobeläggning. Detta ger 

en självrengörande yta med en transmittans på 95 % [26]. 

 

Figur 6 – Inkommande solstrålar bryts och reflekteras i fokalpunkten där detektorn är placerad, principskiss. 

2.2.1 Detektorer 

I reflektorns fokalpunkt/linje placeras en detektor som har till uppgift att absorbera det 

inkommande solljuset och omvandla energin till värme och/eller el. I avsnitt 2.2.1.1-3 

diskuteras och förklaras följande; olika typer av solceller som omvandlar energin till 

elektricitet, termiska detektorer i form av vakuumrör som omvandlar energin till värme 

respektive olika typer av värmemedium. 

De olika typer av solceller som behandlas är celler gjorda av kisel, både kristallint och amorft, 

celler gjorda av kadmium-tellurid och celler gjorda av koppar-indium-gallium-diselenid. 

För att transportera den alstrade värmen används ett värmebärande medium som flödar i ett 

vakuumisolerat rör. Vakuumrör är uppbyggda av två glasrör med vakuum mellan för att 

minimera värmeförlusterna. 

2.2.1.1 Solceller 

Solceller används för att direkt omvandla energin i solljus till elektricitet. Detta innebär att 

solfångare som använder solceller inte behöver använda sig av turbiner eller andra typer av 

generatorer för att producera elektricitet. 

En solcell fungerar på samma sätt som en diod. Den består av en halvledare där ena sidan är n-

dopad och andra sidan är p-dopad, se Figur 7 för en principskiss av en solcells uppbyggnad. När 

halvledaren absorberar fotoner genereras elektron-hålpar vilket skapar en större spänning. De 

fria elektronerna accelererar mot n-sidan och och de fria hålen accelererar mot p-sidan. Detta 
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skapar en potentialskillnad. Kopplas en extern väg in, t ex en elektrisk krets eller det centrala 

elnätet, kan elektronerna gå den vägen för att nå de fria hålen och på så sätt skapas en 

elektrisk ström. 

TCO 

TCO står för ”transparent conducting oxide” och används som elektrod. Den är transparant 

vilket gör den lämplig att använda som elektrod i en solcell. Den TCO som används mest på 

celler av typen CdTe respektive CIGS är tenndioxid (SnO2) [5] respektive zinkoxid lätt dopat med 

aluminium (ZnO:Al) [8]. För att sedan göra solcellen ännu effektivare använder man en 

antireflektiv beläggning ovanpå TCOn.  

Hur mycket energi en solcell kan absorbera beror på hur hög absorptionskoefficient solcellen 

har samt hur tjock den är. Med en högre absorptionskoefficient kan solcellen göras tunnare 

och därmed använda mindre material. 

Den vanligaste typen av solceller, och även den med högst verkningsgrad, är solceller gjorda av 

kristallint kisel. Kislet dopas oftast med bor och fosfor för att skapa en p- respektive n-dopad 

sida. Verkningsgraden för en kristallin kiselcell är ungefär 25 % [3]. Kristallint kisel har en 

absorptionskoefficient på 103 cm-1 vid våglängder på ca 600 nm, vilket gör att en tjocklek på 

0.01 cm är nödvändig för att uppnå en acceptabel absorptionsnivå. 

Tunnfilmsceller fungerar på samma sätt som celler av kristallint kisel, men de är mycket 

tunnare vilket minskar materialåtgången och därmed kostnaden. Det finns flera olika typer av 

tunnfilmsceller, de vanligaste och enda massproducerade tunnfilmscellerna är a-Si-, CdTe- och 

CIGS-celler.  

  

Figur 7 – Beskrivning av en solcell och dess olika lager. 

i 



13 
 

a-Si 

Solceller av typen a-Si (amorft kisel) är de billigaste, men också minst effektiva, av de solceller 

som undersöks i denna rapport. Största fördelen med a-Siceller är att de kan tillverkas på 

böjliga ytor. Skillnaden mellan a-Siceller och kristallina kiselceller är att a-Siceller använder 

kraftigt dopat amorft kisel. Detta gör att a-Siceller kan få en absorptionsfaktor på 105 cm-1 

vilket medför att de kan göras mycket tunnare än vanliga kristallina kiselceller, men ändå ha en 

verkningsgrad runt 10 % [4]. I Figur 8 visas kvanteffektiviteten (sannolikheten att en foton 

absorberas) för amorft kisel, kristallint kisel samt kristallint kisel dopat med germanium. 

Jämförs dessa med AM1.5-bandet, i Figur 5, så ligger alla tre i AM1.5-bandets intensivare 

våglängdsområde. Figur 8 visar även att amorft kisel har en högre absorptionskoefficient än 

kristallint kisel, då kvanteffektiviteten, som kan läsas av på y-axeln, är proportionell mot denna 

och tjockleken på solcellen. 

CdTe 

CdTe-celler består av en del kadmium-tellurid (CdTe, 5   ) som agerar som p-dopad 

halvledare och en del kadmium-sulfid (CdS, 100 nm) som är den n-dopade halvledaren. Dessa 

monteras med CdS-delen mot solen. Ovanpå det har man en elektrod, en transparent ledande 

oxid (TCO, 250 nm). Under CdS-delen ligger CdTe-delen och under den sitter en metallkontakt 

som fungerar som den andra elektroden (0.5   ). CdTe-celler har en absorptionskoefficient på 

3·104 cm-1 [4]. Effektiviteten på CdTe-celler har på senaste tiden blivit bättre och har nyligen 

kommit upp i över 15 % [5]. CdTe-celler har sin maximala absorption vid våglängder på knappt 

600 nm, se Figur 9, vilket är bra då detta jämförs med AM 1.5-bandet som visas i Figur 5. 

Figur 9 – Kvanteffektivitet för CdTe-celler [33]. 

Figur 8 – Kvanteffektivitet för kiselceller [12]. 
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CIGS 

CIGS är den mest effektiva tunnfilmscellen, med en verkningsgrad runt 20 % [4],[6]. CIGS-celler är 

väldigt lika CdTe-celler i uppbyggnaden, men i stället för CdTe-lagret har de ett lager av 

koppar-indium-gallium-diselenid (CIGS, 2   ) och CdS-delen är endast 50 nm tjock. Det är 

möjligt att göra cellerna så tunna då de har en absorptionskoefficient på 105 cm-1 [4]. 

Undersökningar, gjorda av researchföretaget Solarbuzz, visar att priserna för de billigaste 

cellerna gjorda av kristallint kisel är 0.81 €/W medan de billigaste CIGS-cellerna producerar 

elektricitet för 0.62 €/W [13]. För att göra produktionen av CIGS-celler billigare har ett bläck 

med nanopartiklar tagits fram. Detta bläck kan appliceras på önskad yta utan att vara i 

vakuum, vilket innebär sänkta produktionskostnader [7]. Figur 10 visar CIGS-cellers 

kvanteffektivitet, ur grafen fås att CIGS-celler har bäst absorptionsförmåga vid en våglängd på 

dryga 500 nm. Vid en jämförelse kan slutsatsen dras att CIGS-cellers kvanteffektivitet stämmer 

bäst överens med AM 1.5-bandet av de solceller som har studerats. 

Solcellers verkningsgrad och cellspänning sjunker med stigande temperaturer, se Figur 11. 

Cellspänningen avtar med cirka 0.004 V/K. Ett kylsystem av solcellerna är därför önskvärt [9],[30]. 

Genom att kyla solcellerna kan även denna spillvärme utnyttjas, till exempel till att producera 

varmvatten, mer om detta i avsnitt 2.2.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10 – Kvanteffektivitet för CIGS-celler [32]. 

Figur 11 – Cellspänningen sjunker med stigande temperatur 
[30]

. 
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2.2.1.2 Vakuumrör (Evacuated Tube Collectors) 

Vakuumrör är uppbyggda av två glasrör med vakuum mellan för att minimera 

värmeförlusterna, Figur 12. Vanligaste typen av material är borsilikatglas som är extremt tåligt. 

Borsilikatglas har dessutom ett genomsläpp av solljus på över 90 % i det synliga ljusspektrumet 

runt 0,5    [10]. En annan typ av glas som används är låg-järn-glas som med en antireflektiv 

beläggning har en transmittans på 95 % i samma spektra. På grund av vakuumrörets goda 

isoleringsegenskaper finns inget värmeutbyte med omgivningen. Nedan följer tekniken bakom 

vakuumrör av typen; direkt genomströmning, heatpipe och u-rör. 

Direkt genomströmning 

Det finns olika metoder för att transportera bort värmen från vakuumröret. Vanligtvis sker det 

genom att vakuumröret genomströmmas av ett värmetransportmedium. En metod är koaxial 

eller direkt genomströmning, vilket innebär att ett koaxial-kopparrör placeras inuti 

vakuumröret, Figur 13. Koaxialmetoden innebär att röret består av två rör i ett, där det inre 

röret är öppet i nedre änden. En värmebärande vätska går ner i det inre och vänder tillbaka 

upp i det yttre röret. Detta är en enkel konstruktion utan böjar som förhindrar att luft täpper 

till röret [11]. Denna typ av vakuumrör är självcirkulerande, i.e den behöver ingen pump, men 

måste vara monterad i en viss lutning. 

  

Figur 13 – Närbild av ett koaxialrör. 

Figur 12 - Principskiss över ett vakuumrör. 
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Heatpipe 

En annan metod för att transportera bort värmen är att tillämpa en teknik som kallas heatpipe. 

En kopparstav är då placerad inuti vakuumröret som leder värmen till en vätska i nedre delen 

av röret. Vätskan ökar i temperatur och förångas varpå den stiger upp i röret till en 

värmeväxlare, ångan kondenseras därefter och processen börjar om, Figur 14. För att tekniken 

med självcirkulation ska fungera måste röret placeras med en viss vinkel.  

U-rör 

Istället för heatpipe kan ett u-format kopparrör placeras inuti det inre glasröret. I kopparröret 

cirkulerar en vätska som transporterar bort värmen, Figur 15. Det är viktigt att ha att flöde 

över 0.5 l/min i kopparröret för att säkerställa ett jämt flöde, en urluftning är också oerhört 

viktigt för att undvika luftproppar [14]. U-rör kräver alltid en pump då den ej är 

självcirkulerande. U-rör ger en jämn temperatur över vakuumrörets längd och är oberoende av 

vinkel. Dessa egenskaper gör denna modell mest fördelaktig att kombinera med solceller. 

2.2.1.3 Värmemedium 

Smält salt kan användas som värmetransportmedium, men även för att lagra den energi som 

utvinns av solen, eftersom smält salt har en mycket god värmekapacitet. För att inte saltet ska 

stelna och på så vis orsaka skador och stopp måste det hålla en temperatur på som lägst 150 

grader. Smält salt är ofta förekommande i större anläggningar runt om i världen på grund av 

dess goda egenskaper, men stelningsrisken gör att smält salt inte utgör någon bra lösning för 

solkraftverk på platser där temperaturen inte är konstant på en hög nivå.  

Syntetiska oljor är ett annat alternativ som används frekvent, mestadels i större anläggningar. 

Syntetiska oljor tenderar att vara cancerframkallande eftersom de är baserade på 

bensenstrukturer. De ska därför hanteras med försiktighet. 

För småskaliga modeller används ofta vanligt vatten, som då kan användas direkt som dusch- 

och poolvatten. Ett annat värmemedium som ofta används vid småskaliga modeller är en 

vattenglykolblandning, speciellt i modellerna vad det gäller vakuumrör [34]. Glykolblandat 

vatten har en lägre fryspunkt än vanligt vatten och är samtidigt billigare än syntetiska oljor. 

Figur 14 – Vakuumrör av typen heatpipe. Figur 15 – Vakuumrör av typen u-rör. 
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Baserat på den genomgång av befintlig teknik i detta kapitel tas en konstruktionside fram, som 

visas i Figur 20. 

För att producera elektricitet på en småskalig nivå är onekligen solceller den mest praktiska 

typen av solfångare. För att ta tillvara på den spillvärme som produceras är en kombination av 

solceller med en termisk detektor, som agerar som kylare för solcellerna, den mest 

fördelaktiga detektormodellen. Den typ av termisk detektor som är bäst lämpad för modellen 

är ett u-rör, då denna är lätt att kombinera med solceller och är oberoende av lutning, Figur 

20. För att få en god termisk kontakt mellan solcellerna och u-röret kan en termisk ledande 

och elektrisk isolerande film användas, som går att köpa från bland andra Bromanco Björkgren 

AB [28]. Glykolblandat vatten är det värmemedium som bäst fyller våra krav, då detta är 

billigare än oljor och inte kräver en hög temperatur för att kunna användas. En positiv 

egenskap är också att glykolblandat vatten inte fryser förrän vid -40 oC. 

2.3 Befintliga produkter och kraftverk 
Forskning angående koncentrerande solfångare har förekommit sedan många år tillbaka. I 

området kring ekvatorn där solinstrålningen är som högst på jorden förekommer storskalig 

produktion av el och värme. I avsnitt 2.3.1-2 finns information om två befintliga produkter för 

småskalig solenergi från Absolicon respektive Acro Solar Laser. I avsnitt 2.3.3  nämns tekniska 

data angående CIGS-celler från Nanosolar, vilken är den solcellstyp som valts till 

konstruktionen (avsnitt 2.5). I de två avslutande avsnitten 2.3.4-5 tas två kraftverk för 

storskalig produktion upp som jämförelse, dessa finns i Australien och USA.  

2.3.1 Absolicon X10 PVT 

Det svenska företaget Absolicon Solar Concentrator AB tillverkar solfångare för installation i 

Sverige av både små- och storskalig el- och värmeproduktion. 

Absolicon X10 PVT är en solfångare av typen paraboliskt halvrörs, som är certifierad av SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut [19], och finns i två storlekar, 6 x 1.1 m samt 10 x 1.1 m. 

Den producerar både elektricitet och värme i förhållandet 20 respektive 80 procent. Absolicon 

X10 PVT producerar i snitt 335 kWh/m2 per år i Stockholm, med en arbetstemperatur på 75˚C. 

I Figur 16 visas fördelningen av producerad energi, både värme i form av 75˚C varmt vatten 

och elektricitet [20]. Tabell 1 visar teknisk data för solfångaren. 
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Tabell 1 - Tekniska data för solfångare utvecklad av Absolicon Solar Concentrator AB. 

Absolicon X10 PVT 6m 10m 

   
Elektrisk effekt [W] 600 1000 
Ström iMPP [A] 12.5 12.5 
Spänning VMPP [V] 48 80 
Solcellsarea [m2] 0.35 0.58 

2.3.2 Acro Solar Laser 

Acro Solar Lasers är ett företag som är baserat i El Paso, Texas, USA. De tillverkar och säljer en 

småskalig solfångare av modellen, parabolisk disk. Den använder två små motorer för att driva 

solföljningen i två led och i fokalpunkten cirkulerar vatten i isolerade kopparrör. På detta vis 

kan deras solfångare med en diameter på 1.12 m producera 380 liter varmt vatten per dag [35]. 

2.3.3 Nanosolar 

Nanosolar är det världsledande företaget inom produktion av CIGS-celler. De använder sig av 

tekniken att spreja CIGS-nanopartiklar på aluminiumfilm för att producera solceller med en 

verkningsgrad på 17 %. Nanopartiklarna som de applicerar på sina filmer är cirka 20 nm stora. 

Genom att applicera nanopartiklarna på aluminiumfilmen med ”skrivare” med 

höggenomströmningsteknik kan detta ske utan att använda renrum, vilket minskar 

produktionskostnaderna. Solcellerna går att köpa i färdiga moduler på 1937x1034x7 mm. 

Tabell 2 visar tekniska data över CIGS-cellerna [7]. 

Tabell 2 - Tekniska data för CIGS-solceller. 

Effekt [W] 240 
Spänning VMPP [V] 43.3 
Ström iMPP [A] 5.6 
Temperaturkoefficient av Voc [%K-1] – 0.3 
Nominell arbetstemperatur [˚C] 47 

Figur 16 – Producerad energi i Stockholm över ett år, uppdelat i månader. 
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2.3.4 Australien 

Australia National University (ANU) har fört utvecklingen av paraboliska diskar framåt. Under 

90-talet togs en 20 m2 stor disk fram som hade en maxkapacitet på 15 kW med en irradians på 

ca 2500 kWh/m²-år. Tekniken har förbättrats och idag finns en 489 m2 stor parabol där 95 % av 

det inkommande solljuset reflekteras i fokus och med en medelkoncentration på 2000 gånger 

solens intensitet, Figur 17 [22]. I nuläget används solfångaren endast i forskningssyfte för att 

testa olika typer av detektorer som kan omvandla all den värme som alstras till nyttig energi. 

 

Figur 17 – Parabolisk disk vid Australia National University [22]. 

2.3.5 USA 

Den största solkraftanläggningen i världen heter SEGS (Solar Energy Generating Systems), se 

Figur 18. Den täcker 6.5 km2 och har över 900'000 speglar. Anläggningen använder sig av 

paraboliska halvrör för att koncentrera solljuset och värma en syntetisk olja som finns i 

detektorn till nästan 400 ˚C. Oljan överför sedan sin värme till vatten som börjar koka och som 

i sin tur driver en rankine-cykel ångturbin. Anläggningen är uppdelad i tre delar med nio olika 

solkollektorfält. Dessa fält är placerade i olika delar av Mojave öknen i Kalifornien, Nevada, 

Utah och Arizona. De största av dessa fält är SEGS VIII och IX i Harper Lake vilka har en 

maxkapacitet på 80 MW/fält och en total kapacitet på 354 MW [23], [24]. Detta att jämföra med 

Ringhals 1, 2, 3 och 4 som har en sammanlagd effekt på 3.55 GW [36]. 

2.4 Användning och installation 
Redan idag går det att ansluta egna elanläggningar till elnätet, men framtidens ”smart grid” 

kommer att göra detta enklare än vad det är idag. Elnätet är idag uppbyggt för central 

Figur 18 – Solkollektorfälten i Mojave öknen [29]. 
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storskalig produktion av el som sedan transporteras enkelriktat från bland annat vattenkraften 

i norr och från kärnkraftverken i söder. För att elnätet ska kunna ta emot produktion från flera 

olika håll och kunna styras utifrån produktion och användning utvecklas ”smart grid”, det vill 

säga smarta elnät. Den nya tekniken gör det möjligt att bland annat mata in överflödig 

elektricitet in i nätet genererad av exempelvis solfångare eller vindkraftverk. Hela 

kraftbranschen är enig om att smarta elnät är framtiden och de bidrar alla till forskningen och 

utvecklingen av den nya tekniken [15]. 

Energimyndigheten ger idag bidrag till nätanslutna solelanläggningar. Detta gäller både företag 

och privatpersoner. Stödet får delas ut till projekt som avslutas innan sista december 2012 och 

gäller både rena solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Under 2012 finns 60 miljoner 

kronor avsatta för stödet [16]. 

För att solenergi ska kunna användas till att värma hus måste de vara utrustade med ett 

vattenburet element-/radiatorsystem. De flesta värmesystem i Sverige är vattenburna då 

direktverkande el förbjöds i alla bostäder 1999. En termisk detektor skulle kunna värma vatten 

som pumpas till en ackumulatortank för att sedan användas till uppvärmning av bostaden samt 

till varmvatten. Tillsammans utgör varmvatten och uppvärmning 76 % av en villas 

elförbrukning [18].  Om en kombination med solceller används, kan elektriciteten som 

solcellerna genererar gå till hushållselen, antingen i anslutning till fastighetsinternt eller 

externt elnät. 

 

Figur 19 – Principskiss över installation. 

Figur 19 visar en principskiss över hur en hybrid solfångare kan installeras till ett hus. I figuren 

används en värmeväxlare, kopplad till husets varmvattentank, för att utnyttja den värme som 

solfångaren producerar. Elen som produceras driver pumpen, som pumpar runt värmemediet, 

och resterande el kan kopplas till elnätet eller utnyttjas för privat bruk. 

   Varmvatten utflöde

    

    

    

                               

            Inkommande ljus  Varmvattentank

    

    

   Värmeväxlare   

Solfångare               Pump   

     

 Elcentral    

                   Elektricitet ut  Kallvatten inflöde 
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2.5 Val av teknik 
Då en småskalig solfångare inte genererar tillräckligt med värme för att driva en turbin och det 

skapas en massa spillvärme från solceller är en hybrid solfångare, som producerar både värme 

och el, den bästa lösningen. 

Efter en närmre titt på befintliga produkter och installationer konstateras att den typ av 

koncentrerande solfångare som är bäst lämpad för småskalig energiproduktion har formen 

paraboliskt halvrör. Anledningen till detta val är att de är lättare att implementera logistiskt 

och har en enklare konstruktion som underlättar transporten av den värme som genereras. För 

att producera elektricitet på småskalig nivå är solceller den enklaste och bäst anpassade typen 

av detektor då de producerar elektricitet utan några mellansteg, som till exempel turbiner. 

Solceller som håller hög kvalitet finns att köpa som beställningsvara hos bl.a. Nanosolar.  

De två studerade reflektortyperna har olika fördelar. Parabolisk disk har en högre 

koncentrationsfaktor och högre arbetstemperatur men kräver solföljning i två axiella 

riktningar. Reflektorer av typen paraboliska halvrör har lägre koncentrationsfaktor, men är 

lättare att implementera rent logistiskt och behöver endast solföljning i en riktning för att ge 

en acceptabel effektivitet. Den valda modellen är därför av typen paraboliskt halvrör. 

Förstudien av de olika typerna av solceller visar att de två typer av solceller som är mest 

kostnadseffektiva är kristallint kisel- och CIGS-celler. Solceller gjorda av kristallint kisel har en 

högre verkningsgrad men är dyrare att tillverka då de kräver mer material. CIGS-celler har en 

något lägre verkningsgrad än kiselceller men de är billigare att producera och väger mindre 

vilket gör dem mer applicerbara i en konstruktion. Då skillnaden i verkningsgrad inte är större 

än ca 5 % är CIGS-celler generellt en mer kostnadseffektiv lösning. Därför används CIGS-celler i 

konstruktionen. 

De termiska detektorer som har studerats i denna förstudie är samtliga olika typer av 

vakuumrör. Den detektor som har störst användningsområde är u-rör, då den är enkel att 

kombinera med solceller och är oberoende av lutning för att fungera. Det värmemedium som 

är bäst lämpat för en småskalig modell är glykolblandat vatten, som är billigare än syntetiska 

oljor och har en lägre fryspunkt än vanligt vatten. 

Solcellers verkningsgrad sjunker med ökande temperatur, därför är ett effektivt kylsystem 

nödvändigt när det rör sig om koncentrerande solfångare. Detta sker lättare med en 

solfångare av typen parabolisk halvrör, då temperaturen är lägre ty den har en lägre 

koncentration än en parabolisk disk. Det är även enkelt att applicera ett vakuumrör som 

detektor i en solfångare av typen paraboliska halvrör. 

Den modell som är bäst lämpad för småskaligt bruk i svenska förhållanden är en hybrid 

solfångare av typen paraboliskt halvrör med solföljning i en riktning. Detektorn är ett 

vakuumrör i fokallinjen som innehåller CIGS-celler fästa på ett u-rör med glykolblandat vatten 

som värmemedium. För en principskiss av detektorn se Figur 20. 
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 Figur 20 – Principskiss av detektor i tvärsnitt med solceller och kopparrör inuti vakuumisolerat glasrör. 

3 Design 
Kommande avsnitt behandlar två punkter, konstruktion och beräkningar. Där definieras 

konstruktionen och överslagsberäkningar utförs, för att visa verkningsgraden för solfångaren 

och vilken uteffekt som fås. 

3.1 Konstruktion 
Solfångaren har en reflektor med formen av ett paraboliskt halrör och en detektor som 

isoleras med hjälp av ett vakuumrör, Figur 21. Inuti röret finns solceller av CIGS på 0.23 m2 som 

kyls av glykolblandat vatten som flödar i ett u-format kopparrör. Hela konstruktionen har en 

bredd på 1 m och en längd på 4 m för att ge en total verkningsgrad på ungefär 75 %. 

Solfångaren är monterad på två ben försedda med en led mot solfångaren för solföljningen, se 

Figur 22. 

Solcellerna om 63 stycken CIGS-moduler, sitter på detektorns undersida. Cellerna är kopplade 

på följande vis; 10 stycken CIGS-celler á 0.5 V seriekopplas till en modul på 0.06x0.06 m2 [3], 

modulen ger på detta vis 5 V. Moduler om 9 stycken seriekopplas för att skapa en stor serie på 

45 V, totalt 7 serier som parallellkopplas för att skapa en ström på 12 A. Solcellerna har en yta 

(TCO) av svart zinkoxid (ZnO) och en antireflektiv beläggning av magnesiumfluorid (MgF2), 

vilket ger en absorptans på 0.96 och en emittans på 0.08 [27], detta gäller inom 

våglängdsspannet 400 – 800 nm. 

Solcellerna är kopplade via en termiskt ledande och elektriskt isolerande film till ett u-rör av 

koppar, Figur 16 [28]. Det glykolblandade vattnet som flödar i u-röret fungerar som kylare för 

solcellerna samt som termisk detektor. Vatten-glykolblandningen i u-röret värms från 15˚C till 

65˚C och pumpas runt med hjälp av en pump på 30 W [14]. 

Kopparrör, inflöde 

Kopparrör, utflöde 

Vakuum 

Yttre glasrör 

Inre glasrör 

Termisk ledande, elektriskt isolerande film 

Solceller 



23 
 

 

Figur 21 – Principskiss av solfångaren i ett tvärsnitt. 

3.2 Beräkningar 
Irradiansen är i genomsnitt 800 W/m2 för en horisontell plan yta i Sverige, se avsnitt 2.1. För en 

södervänd yta med 30o lutning ökar intensiteten med 25 % [11]. Med transmittansen 95 % för 

skyddsglaset och 90 % för vakuumröret och dessutom spegelns reflektans på 99 % kan 

irradiansen I, mot detektorn beräknas, Figur 21. 

                                        (6) 

För att beräkna solfångarens totala verkningsgrad     , behövs den termiska verkningsgraden 

        , och solcellernas verkningsgrad    . Dessa beräknas nedan.  

Verkningsgraden för den termiska detektorn beräknas för idealfallet, det vill säga 

verkningsgraden för en carnot-cykel   , som beskrivs enligt ekvation (7).           och 

         ger,  

     
   

   
       .      (7) 

Solfångarens koncentration beräknas till   
           

          
       gånger solens intensitet. 

Verkningsgraden för CIGS-cellerna antas vara         [7], se avsnitt 2.3.3. 

De termiska förlusterna förenklas till att enbart innefatta svartkroppsstrålning, ty vakuumrör 

används, vilket ger en verkningsgrad    , enligt ekvation (8). Absorptansen        och 

emmitansen        tillsammans med medeltemperaturen             ger, 

      
        

 

         
       .    (8) 

Den termiska verkningsgraden beräknas enligt, 

         
              

   
             (9) 
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Den totala verkningsgraden för modellen blir summan av verkningsgraden för CIGS-cellerna 

och den termiska verkningsgraden. 

                              (10) 

Då 17 % av irradiansen absorberas av solcellerna återstår endast 83 % av den ursprungliga 

irradiansen. Den effekt som kan användas till att värma värmemediet är, 

                                              .   (11) 

Nedan beräknas den nödvändiga effekten som krävs för att värma värmemediet från 

        med q = 0.5 l/min, se avsnitt 2.2.1.2. Som värmemedium används glykolblandat 

vatten,                                             . 

Med rördiametern                       beräknas volymen av röret till       

              .     

Den energi e, som krävs för att värma värmemediet är, 

                                .     (14) 

Från flödet q, fås tiden t, som anger hur länge ett volymelement är i detektorn. 

             
 

    
      (15) 

    
 

 
  

     

 
                (16) 

Den nödvändiga effekten           , kan då beräknas till, 

            
 

 
               .     (17) 

Då                     är det möjligt att värma värmemediet 50 K. 

Flödet av värmemediet som cirkulerar inuti kopparröret som är placerat i den vakuumisolerade 

detektorn beräknas enligt, 

  
                           

                                 
                              . (18) 

Total effekt P, från solcellerna ges av ekvation (2) i avsnitt 2.1, 

                         .  

Där cirka 30 W går till att driva pumpen. Den totala nyttiga effekten blir därför ungefär 0.55 

kW. 

Den elektriska energin    , och energin till varmvattnet          beräknas nedan, med hjälp 

av energin som träffar solfångaren                   , se avsnitt 2.1. 
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                                  (19) 

   

           
            (20) 

                                             (21) 

Ekvation (20) ger, 

        

           
       .  

Ekvation (20) ger att solfångaren täcker 11 % av elförbrukningen som går till hushållselen samt 

38 % av elförbrukningen som går till varmvatten för en genomsnittlig villa, se avsnitt 1.3. 

3.3 Resultat 
De framtagna värdena för en teoretisk modell av en koncentrerande solfångare för småskalig 

produktion presenteras i tabell 3 nedan samt genom principskissen i figur 22. 

Tabell 3 - Tekniska data för den framtagna solfångaren. 

Tekniska data  

  
Skyddsglas Låg-järn-glas 
Vakuumrör Låg-järn-glas 
Solcell CIGS 
Verkningsgrad     [%] 17 

U-tube Kopparrör 
Reflektor Högreflektiv spegel 
Aperturarea A [m2] 4 
Koncentration C 17 
Verkningsgrad          [%] 57 
Elektrisk effekt P[W] 580 
Ström iMPP [A] 12 
Spänning VMPP [V] 45 
Solcellsarea A [m2] 0.23 
Medeltemperatur, värmemedium T [˚C] 40 
Total verkningsgrad     [%] 74 
Flöde q [l/min] 0.52 

 

 

Figur 22 - Principskiss av solfångaren. 
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4 Diskussion 
Sverige är ett arktiskt land vilket medför långa dagar om sommrarna och kalla, mörka vintrar 

med väldigt lite sol. Det är under vintrarna som Sverige är i störst behov av både el och värme, 

men det är också då som solen lyser med sin frånvaro. Därför är solenergi som 

huvudenergikälla ingen praktisk lösning i Sverige. Att använda solenergi som komplement är 

dock i högsta grad genomförbart, det är därför som småskalig solenergiproduktion har en 

framtid även i Sverige. 

Det som kostar pengar på en solfångare är framför allt detektorn, vare sig den är termisk eller 

fotogalvanisk. För att minska kostnaderna är därför en koncentrerande solfångare att föredra. 

Detta projekt har behandlat koncentrerande solfångare som använder reflektorer, i stället för 

linser. De två typer av reflektorer som har studerats är paraboliska halvrör och paraboliska 

diskar. Paraboliska diskar har en högre koncentrationsfaktor, men paraboliska halvrör har en 

mer anpassningsbar form. Paraboliska halvrör behöver dessutom endast solföljning i en 

riktning, medan paraboliska diskar kräver solföljning i två, detta medför att denna reflektor är 

billigare och lättare att applicera i verkligheten. 

De solceller som har studerats i denna rapport inkluderar både celler av kristallint kisel och så 

kallade tunnfilmceller. Celler av kristallint kisel är den typ av celler som har högst 

verkningsgrad, på upp mot 25 %, och är också de som används i störst utsträckning. För att 

minska kostnaderna för solceller har tunnfilmceller tagits fram, de är billigare då de använder 

mindre material. Av de tunnfilmceller som har studerats i detta projekt är CIGS-celler de med 

högst verkningsgrad, på upp mot 20 %. CIGS-celler är de enda tunnfilmceller som kan 

konkurrera med celler av kristallint kisel när det kommer till verkningsgrad. CIGS-celler går 

även att producera som nanopartiklar som sprejas på en metallfilm vilket sänker 

produktionskostnaderna ytterligare, detta gör CIGS-celler till en väldigt kostnadseffektiv 

solcell. 

Då solceller skapar en massa spillvärme, framför allt när de används i en koncentrerande 

solfångare, och småskalig solenergi inte producerar tillräckligt med värme för att producera el 

via en ångturbin är en kombination av dem, en hybridmodell, en attraktiv lösning. Detta kan 

göras genom att montera en termisk detektor på baksidan av solceller. På detta vis får även 

solcellerna kylning vilket höjer verkningsgraden för cellerna. 

De största termiska förlusterna kommer från konvektion, från glaset som omsluter detektorn 

och genom luften, och från svartkroppsstrålning. Genom att placera detektorn i ett vakuumrör 

kan den första av dessa två minskas så pass att den kan försummas. Av de tre typer av 

termiska detektorer, som alla använder sig av vakuumrör, som har tagits upp i denna rapport 

är det vakuumrör innehållande ett u-rör av koppar som har kommit att framstå som den bäst 

lämpade. Denna är enkel att applicera i kombination med solceller och oberoende av lutning 

för att fungera. Det värmemedium som är bäst lämpat för småskalig solkraft i Sverige är 

glykolblandat vatten eftersom det är kostnadseffektivt, kan arbeta vid låga temperaturer och 

har en låg fryspunkt. 
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För att skydda hela solfångaren, både detektor och reflektor, behövs ett skyddsglas. Det blir 

även lättare att hålla reflektorn fri från smuts om det endast är en, dessutom plan, yta att hålla 

ren. För att öka transmittansen på glaset används antireflexiv beläggning, denna beläggning 

kan dessutom innehålla nanopartiklar som hjälper till att hålla ytan ren och klar. 

4.1 Förbättringar 
För att göra solfångaren mer effektiv kan vissa förbättringar göras.  

Solföljning i två led skulle optimera koncentreringen. För att garantera ortogonalt 

inkommande strålar mot skyddsglaset kan en sensor, som mäter vinkeln på inkommande 

solstrålar, återkopplas till motorerna som driver solföljningen och på så vis skapa optimal 

solföljning. 

Genom att byta värmemediet från glykolblandat vatten till något med bättre termiska 

egenskaper, kan den termiska verkningsgraden öka. 

Då teknologin rör sig snabbt framåt i detta område kommer nya solceller med bättre 

verkningsgrad produceras. Genom att byta till nyare solceller, när detta är kostnadseffektivt, 

kan verkningsgraden enkelt förbättras. 

4.2 Felkällor 
Det finns ett flertal olika felkällor som kan bidra till att beräkningar inte är helt korrekta. 

En av de felkällor som påverkar noggrannheten i beräkningarna är det faktum att alla 

beräkningar är överslagsberäkningar och använder förenklade modeller av verkligheten. Dessa 

förenklingar innefattar att verkningsgraden på den termiska detektorn förenklas till 

verkningsgraden för carnot-cykeln. En annan förenkling som har använts är att då den termiska 

förlusten genom svartkroppsstrålning är mycket större än de övriga förlusterna, som är relativt 

små, har dessa försummats. 

De beräkningar som har gjorts på solcellernas produktion har gjorts med ett närmevärde på 

verkningsgraden, utan att ta hänsyn till temperatur. Detta är en god approximation då 

medeltemperaturen hos solfångaren ligger i samma område som den nominella 

arbetstemperaturen som angivits av solcellstillverkaren. 

En annan felkälla är att solinstrålningen inte är exakt och att den diffusa instrålningen inte 

tagits med i beräkningarna. Då det är klart väder så är instrålningen parallell vilket gör att det 

blir en god approximation, men när det är mulet så är den inkommande strålningen diffus. 

Solfångaren fungerar även när den inkommande strålningen är diffus, men inte alls med lika 

hög verkningsgrad som vid parallell instrålning. 
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5 Slutsatser 
Då energibehovet växer och lika så efterfrågan av grön kraft är det många som förespråkar 

solenergiproduktion. Eftersom Sveriges energibehov är som störst under vintern, när 

solinstrålningen är som lägst, är solkraft som huvudenergikälla ingen praktisk lösning. 

Solenergi kan dock användas som komplement till det allmänna kraftnätet. Detta projekt 

ämnade därför ta fram en teoretisk modell för en småskalig koncentrerande solkollektor. 

I förstudien har både termiska och fotogalvaniska detektorer undersökts och de 

reflektorformer som har studerats är paraboliska halvrör och paraboliska diskar. 

Vad avser reflektorformen ansågs paraboliska halvrör vara en bättre lämpad modell. Detta då 

den har en form som är lättare att applicera logistiskt och att den endast kräver solföljning i en 

riktning, vilket bidrar till en mindre komplicerad konstruktion. 

De olika typer av solceller som har studerats är kristallint kisel, a-si-, CdTe- och CIGS-celler. Av 

dessa celler är kristallint kisel den typ som har högst verkningsgrad tätt följt av CIGS-celler. Då 

CIGS-cellerna är billigare är det denna typ som är mest kostnadseffektiv. 

För att minska de termiska förlusterna har olika typer av vakuumrörsdetektorer studerats. De 

typer som har studerats är vakuumrör med direkt genomströmning, vakuumrör omslutande u-

rör och så kallade heatpipe. Den valda vakuumrörstypen är u-rör eftersom den är 

vinkeloberoende samt har en jämn temperaturfördelning, vilket underlättar kylning av 

solcellerna. 

Vidare så gjordes även efterforskningar om en kombinerad termisk och fotogalvanisk 

solfångare, en så kallad hybridmodell. Detta är en lämplig typ av solfångare för småskaligt bruk 

då den producerar både värme och elektricitet vilket kan användas utan att involvera någon 

turbin eller liknande anordning. 

Modellen som projektet har resulterat i är en hybrid solfångare av typ paraboliskt halvrör med 

en vakuumrörsdetektor. Den använder CIGS-celler, på totalt 0.23 m2, för att producera 

elektricitet, de producerar i genomsnitt 0.55 kW elektrisk effekt där utspänningen är Vmpp = 45 

V och utströmmen är Impp = 12 A. Solcellerna är kopplade via en termisk film till ett u-rör av 

koppar och med hjälp av en pump flödar glykolblandat vatten i röret med ett flöde på q = 0.52 

l/min och värms från 15˚ C till 65˚ C. Den totala verkningsgraden för hela solfångaren är 74 %. 

Solfångaren täcker 11 % av elförbrukningen som går till hushållselen samt 38 % av 

elförbrukningen som går till varmvatten för en genomsnittlig villa. 
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