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Serie- og parallelforbindelse af solceller – Elevark 1 

 

Formål 
I skal undersøge hvilken betydning det har 
for spændningsforskellen og strømstyrke, at 
serie- eller parallelforbinde solceller.  

 

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

 

 
Fremgangsmetode – Serieforbindelse 

 Få den kraftige lampe til at lyse, og få lyset til at ramme jævnt hen over alle pladens 
solceller. 

 Sæt dit voltmeter og amperemeter til at kunne måle jævnstrøm. 
 Forbind det røde kabel fra det røde stik på voltmeteret til det første røde stik på den 

første solcelle. 
 Forbind det sorte kabel fra det sorte stik på volmeteret til det første sorte stik på den 

første solcelle. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Erstat voltmeteret med amperemeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs strømstyrken, og skriv i skemaet herunder.  
 Flyt kablet som sidder i det første sorte stik ved den solcelle nr 1, til det første røde 

stik på solcelle nr 2. 
 Tag 1 nyt kabel. 
 Skab forbindelse med et kabel mellem det sorte stik på den første solcelle, til det 

første røde stik på solcelle nr 2.  
 Aflæs strømstyrken, og skriv ned i skemaet. 

1 2 3 

4 5 6 
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 Erstat amperemeteret med voltmeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 
måde. 

 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Flyt kablet som sidder i sorte stik ved solcelle nr 2, til det første røde stik på solcelle 

nr 3. 
 Tag 1 nyt kabel. 
 Skab forbindelse med et kabel mellem det sorte stik på den solcelle nr 2, til det første 

røde stik på solcelle nr 3. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Erstat voltmeteret med amperemeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs strømstyrken, og skriv i skemaet herunder.  
 Ovenstående proces gentages indtil alle 6 solceller er blevet serieforbundne.  

 

Serieforbindelse 

Antal solceller Spændingsforskel (Volt) Strømstyrke (Ampere) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Fremgangsmetode – parallelforbindelse 

 Få den kraftige lampe til at lyse, og få lyset til at ramme jævnt hen over alle pladens 
solceller. 

 Sæt dit voltmeter og amperemeter til at kunne måle jævnstrøm. 
 Forbind det røde kabel fra det røde stik på voltmeteret til det første røde stik på 

solcelle nr 1. 
 Forbind det sorte kabel fra det sorte stik på volmeteret til det første sorte stik på 

solcelle nr 1. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Erstat voltmeteret med amperemeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs strømstyrken, og skriv i skemaet herunder.  
 Tag 2 nye kabeler. 
 Skab forbindelse med et kabel mellem det andet sorte stik på den solcelle nr 1, til det 

første sorte stik på solcelle nr 2.  
 Skab forbindelse med et kabel mellem det andet røde stik på den solcelle nr 1, til det 

første røde stik på solcelle nr 2. 
 Aflæs strømstyrken, og skriv ned i skemaet. 
 Erstat amperemeteret med voltmeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
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 Tag 2 nye kabeler. 
 Skab forbindelse med et kabel mellem det andet sorte stik på den solcelle nr 2, til det 

første sorte stik på solcelle nr 3.  
 Skab forbindelse med et kabel mellem det andet røde stik på den solcelle nr 2, til det 

første røde stik på solcelle nr 3. 
 Aflæs strømstyrken, og skriv ned i skemaet. 
 Erstat amperemeteret med voltmeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Ovenstående proces gentages indtil alle 6 solceller er blevet parallelforbundne.  

 
 
 
 
 
 

Parallelforbindelse 

Antal solceller Spændingsforskel (Volt) Strømstyrke (Ampere) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
Ved hvilken forbindelsestype fik du den største spændingsforskel? 
 

 
 

 
 
Ved hvilken forbindelsestype fik du den største strømstyrke? 
 

 
 

 
 
Hvordan skal du forbinde solcellerne for at maksimalt få 2 volt? 
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Hvor mange solceller og hvordan skal du forbinde solcellerne for, at få ca. 600 mA eller 0,06 
A? 
 

 
 

 
 
Hvor mange solceller og hvordan skal du forbinde solcellerne for, at få ca. 8V? 
 

 
 

 
 
Plejehjemmet i Karlshvile vil gerne være med på den grønne omstilling ved at opsætte 
solceller på taget. De har derfor spurgt elektrikeren Kaj Jensen om at stå for installationen af 
5 solceller på taget. Solcellerne skal minimum kunne levere en strømstyrke på 5 ampere for 
og en spændningsforskel på 230 V, for at alle apparaterne kan trækkes af solcellernes strøm. 
Kaj Jensen har fundet disse solceller hos sin forhandler: 

 230 V 1 A 
 46 V 0,5 A 
 110 V 2 A 

 
Hvilken solcelle vil du anbefale Kaj Jensen at vælge, og hvilken forbindelsestype vil du 
anbefale ham at bruge?  
 

 
 

 
 


