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Undersøgelse af solcellens placering og vinkel – Elevark 1 

 

Formål 
I denne undersøgelse skal du undersøge 
sammenhængen mellem solindfaldet – også 
kaldet solintensiteten –, verdenshjørne og 
den effekt som solcellen giver.    

 

Materialer 
Vinkelpyranometer  
Kompas 
Vaterpas 
Skriveredskaber eller 
computer 
En overflade der kan gøres 
vandret  

 
 

 
 

Fremgangsmetode 
1. Vip solcellen på pyranometeret helt ned. 
2. Tænd pyranometeret, og tjek at tallet på skærmen ændrer sig når lysmængden 

ændres. Hold evt. hånden over solcellen. Hvis tallet ikke ændre sig er udstyret i 
stykker.  

3. Gå til det sted, hvor du vil lave din undersøgelse.     
4. Placer pyranometeret med solcellesiden opad, og så solcellerne ligger vandret. Brug 

vaterpasset til at få dit bord eller plade til at stå vandret. Husk at det skal stå vandret i 
alle retninger.  

5. Brug kompasset til at bestemme verdenshjørnet. Fronten på pyranometeret er den 
lange side, hvor solcellen er fæstnet til bunden. 

6. Udfyld tabellen herunder ved at dreje pyranometeret hen på verdenshjørnet og 
efterfølgende indstil vinklen.  

7. I de tomme felter skriver du tallet fra skærmen.   
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Dataopsamling og analysering 
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Hvilke vinkler gav den største effekt? 
 
 

 
 

 
Hvilke verdenshjørner gav den største effekt? 
 
 

 
 

 
 
Baseret på resultaterne fra din undersøge. Hvis du skulle placere en solcelle eller solfanger, 
hvilket verdenshjørne og vinkel ville du så vælge? 
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Undersøgelse af solcellens placering og vinkel – Elevark 2 

 

Formål 
I denne undersøgelse skal du undersøge 
sammenhængen mellem solindfaldet – også 
kaldet solintensiteten –, verdenshjørne og 
den effekt som solcellen giver.   

 

Materialer 
Vinkelpyranometer  
Kompas 
Vaterpas 
Skriveredskaber eller 
computer 
En overflade der kan gøres 
vandret  

 
 

 
 
 

Grundlæggende brug af pyranometeret 
1. Vip solcellen på pyranometeret helt ned. 
2. Tænd pyranometeret, og tjek at tallet i displayet ændre sig når lysmængden ændres. 

Hold evt. hånden over solcellen. Hvis tallet ikke ændre sig er udstyret i stykker.  
3. På skærmen vises effekten i enheden Watt pr. kvadratmeter   

 

Jeres opgave 
I skal i denne aktivitet designe en systematisk undersøgelse, hvor I kan vise hvilken 
sammenhæng der er mellem solindfaldet på solcellen, det verdenshjørne solcellen pejer 
imod og den effekt som solcellen afgiver. I må anvende materialerne fra listen ovenfor til 
jeres undersøgelse.  I skal afslutningsvis komme med et bud på den kombination af vinkel og 
verdenshjørne der giver den løsning med størst effekt.   
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Serie- og parallelforbindelse af solceller - Lærer 

 

Formål 
At eleverne undersøger hvilken betydning det 
har, at enten serie- eller parallelforbinde 
solceller.   

 

Tidsforbrug 
45-90 min 
 

 

 

Aktivitetstype 
Gruppe 

 

Materialer pr. 
gruppe 
Plade med 6 solceller 
Op til 12 kabler (F.eks. 1 
rød, 1 sort og 10 i andre 
farver) 
Voltmeter  
Amperemeter 
(Alternativ til volt- og 
amperemeter kan 
multimeter anvendes) 
Kraftig lampe (f.eks. 
400W arbejdslampe) 

Kort beskrivelse 
I denne undersøgelse skal eleverne arbejde med solceller, som enten bliver serie- eller 
paralleltforbundne. Det vil være en stor fordel, at eleverne har arbejdet med enkle elektriske 
kredsløb, og har kendskab til serie- og parallelforbindelse inden udførelse af denne øvelse. 
 
I de vil gennem undersøgelsen se, at solcellerne kan opfattes som batterier. 
Hermed menes, at hvis solcellerne serieforbindes da forøges spændningsforskellen (Volt), 
mens strømstyrken (Ampere) forbliver konstant. Ved parallelforbindelse forøges 
strømstyrken (Ampere), mens spændingsforskellen (Volt) forbliver konstant.  
 
Da der på pladen er 6 solceller og hver kan levere optil 2 V og 150 mA, kan der altså rent 
teoretisk maksimalt forekomme ved: 

 Serieforbindelse: 6 gange 2 volt, altså 12 volt og 150 mA 
 Parallelforbindelse: 6 gange 150 mA, altså 900 mA og 2 volt 

 

Vigtige pointer 

 Det er en klar fordel, at bruge en kunstig lyskilde, da solens lysintensitet ændre sig 
meget. 

 Det er ikke muligt, at måle strømstyrken og spændningsforskellen samtidigt.  
 Anvend sorte og røde ledninger mellem plade og måleapperater, mens der ved 

forbindelserne anvendes anden farve f.eks. gul eller blå 
 Når dannes: 

◦ Serieforbindelse, dannes ved at forbinde plus fra den ene solcelle til minus ved 
den næste.  
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◦ Parallelforbindelse, dannes ved at forbinde plus fra den ene solcelle til plus ved 
den næste. Samt forbinde minus fra den ene solcelle til minus på den næste 

Forslag til udvidelse af undersøgelsen 
Herunder nogle forslag til, hvordan undersøgelsen kan udbygges. 

 Ved at prøve med andre solceller, som skolen måtte råde over. Disse kan ligeledes 
serie- og parallel forbindelse. Det er dog en klar fordel, at solcellerne der forbindes er 
af samme type.  

 Ved at afprøve undersøgelsen med forskellige lysintensiteter. 
 Ved at afprøve undersøgelsen med forskellige farver af lys. 

 
   
  


