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Läropaketet Voimala stöder fenomenbaserad inlärning och 
självständig utforskning av el och energi. Voimala lämpar sig 
för elever i klass fem till nio och uppgifterna är indelade i 
tre svårighetsgrader. Voimala fungerar bäst när det finns 4–6 
elever i gruppen. Uppgifterna är indelade i tre sektioner:

 Introduktionsuppgifter (för alla)
Övningsuppgifter (nivå I-II)

Räkneuppgifter (nivå III)

Voimala består av apparater som producerar och förbrukar 
energi. Som helhet liknar det lite ett solelsystem på en 
sommarstuga som ligger utanför elnätet. Elen kan produceras 
med en solpanel eller med en liten vev som man själv vevar. 
Förbrukningsapparaterna är olika lampor, en högtalare med 
bluetooth-anslutning och en USB-strömkälla till exempel 
för mobiltelefonladdning. För lagring av energi finns ett 
batteri, och för att illustrera och mäta mängden energi som 
produceras eller förbrukas av de olika apparaterna finns en 
digital spännings- och strömmätare.

Voimala fungerar i sin helhet med klenspänning och är därför 
elsäkert. För kortslutningssituationer finns en säkring och i 
Voimala ingår två extra säkringar. Voimala kräver nästan inget 
underhåll, men ibland måste batteriet laddas. Anvisningar för 
underhåll finns på Voimalas webbplats www.stekvoimala.fi.

För att undvika kortslutningar är det bra om eleverna först 
bekantar sig med listan över Voimalas delar i övningsboken 
och läser avsnittet ”Läs det här först”. När ledningar kopplas 
är det viktigt att ledningarnas strömledande ändar inte 
vidrör varandra.

Ett bra sätt att arbeta är att göra anteckningar genast från 
början när man börjar med introduktionsuppgifterna. Man 
kan också göra anteckningar genom att fotografera.

Hej lärare,
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VOIMALAS DELAR

Voimala - 
kopplingsplatta

Solpanel med 
ledningar

Övningsbok x 2 Lärarguide

Banankabel x 4

KONTROLLERA ATT PAKETET INNEHÅLLER:

RESERVDELAR OCH TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR
Solarvoima Oy, Espoo • voimala@solarvoima.fi 

Laddningskabel 
för telefoner

Laddningskabel 
för högtalaren

Halogenlampa LED-lampa Säkring x 2

Elproducerande vev
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KONTROLLERA ATT PAKETET INNEHÅLLER:

LÄS DET HÄR FÖRST
När du kopplar ledningar, koppla färgerna rätt.
En röd kabel kopplas till en röd terminal, en svart kabel till en 
svart. Likströmmens riktning har betydelse (polaritet). Det 
är inte farligt att koppla fel, eftersom de flesta av Voimalas 
apparater har skyddsdioder. På så sätt går inget sönder om 
man kopplar fel, och strömmen kan inte gå i fel riktning.  

Se upp för kortslutningar. 
När du kopplar ledningar, observera att ledningarnas 
strömledande ändar inte får vidröra varandra. Om till 
exempel den ena ändan av kabeln är kopplad till batteriet, 
blir det kortslutning om den andra ändan vidrör en annan 
ända och batteriets säkring går. För sådana situationer 
finns det i Voimala några extra säkringar. Om du misstänker 
att en säkring har gått, byt ut den.

Se till att ladda batteriet.
Kontrollera på laddningsregulatorn att batteriets laddning 
är minst 12 volt. Om inte måste batteriet laddas – antingen 
med en solpanel eller en extern strömkälla.

HEL SÖNDER
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GRUNDERNA
I ETT NÖTSKAL

På Voimalas webbplats finns en serie med tre animatio-
ner om el. Animationerna kan ses antingen tillsammans 

eller självständigt, och uppgifter i olika nivåer och ämnen 
att reflektera över finns på stekvoimala.fi.

Varifrån kommer elen? (3:26)
En berättelse från en tonåring till en 
annan om ett typiskt problem. Samtidigt 
förklaras var el uppstår, var och hur den 
produceras och hur den överförs längs 
elnätet till eluttaget.

El räddar världen (2:34)
Oron över klimatet är för många stor. 
Men det finns lösningar för att bekämpa 
klimatförändringen och för att skapa 
en energiproduktion utan fossila 
bränslen. Utsläppsfri elproduktion är 
en viktig faktor.

El hemma (3:19)
En berättelse om en familj som får sig 
en läxa. Framtidens intelligenta hem 
producerar elen själva och automatiserar 
energibesparingen.
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VOIMALAS TEEMANGRUNDERNA
I ETT NÖTSKAL

Vad är el?
El är ett naturfenomen som är förknippat med elektrisk laddning. Oftast 
när man talar om el är det i själva verket elström som avses. Elström 
är laddade partiklar, oftast elektroner, som rör sig i en ledning. De 
viktigaste storheterna som har med elström att göra är spänning, ström, 
likström och växelström samt, när det gäller växelström, frekvens. 

Hur elen rör sig, ledningar
Elström innebär att elektroner rör sig i en viss riktning till exempel i en 
elkabel. Elström är ett viktigt fenomen, eftersom den gör det möjligt att 
överföra energi behändigt från ett ställe till ett annat. Olika material 
är antingen ledare eller isolatorer eller något däremellan. Till exempel 
gummi eller plast leder el mycket dåligt (isolator) medan metaller gör 
det utmärkt (ledare). Elledningar är oftast av koppar eller aluminium. 
En förlust som uppstår i en ledning grundar sig på att spänningen sänks, 
vilket innebär att en del av den överförda energin i ledaren omvandlas 
till värme på grund resistans.

Energi / effekt
Energi definieras ofta som en krafts, kropps eller systems förmåga 
att arbeta. Energi kan lagras i olika former, till exempel i ett 
mobiltelefonbatteri eller en biltank. Den lagrade energin utnyttjas när 
man använder mobiltelefonen eller kör med bilen. Effekt å sin sida anger 
hur mycket energi som tas ur en energikälla under ett visst ögonblick. 
Om man till exempel använder en ficklampa med en effekt på en watt i 
en timme, har man förbrukat en wattimme. 
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Energins olika former, lagen om energins bevarande
I Voimala finns energi i bl.a. följande former:
- rörelseenergi: veven roteras, den kemiska energin i musklerna 
  omvandlas till en rotationsrörelse och med hjälp av en växellåda  
 och en generator till el.
- solenergi: solcellen omvandlar med hjälp av ett fotoelektriskt   
 fenomen ljus till el i en halvledare.

Lagra el
Att lagra el är svårt speciellt i stor skala såsom i ett riksnät. Det finns bra 
lagringsmetoder för mobiltelefoner, lampor eller elbilar, men batterierna 
är långt ifrån tillräckligt utvecklade. I vattenkraftverk kan el ”lagras” 
genom att man pumpar upp vatten och driver det till kraftverket för 
elproduktion när el behövs. Typiskt för ett elnät är just att produktionen 
och förbrukningen alltid måste vara lika stora.

I Voimala finns ett batteri som beräkningsmässigt kan lagra 27 wattimmar 
energi, vilket är lika mycket som ungefär tre smarttelefonbatterier. Till 
exempel en elbil skulle på den här energimängden köra cirka 100 meter 
och en elcykel cirka 4 kilometer.

Mäta effekten
I Voimala finns en spännings- och strömmätare. Effekten (P) kan räknas ut 
när man känner till spänningen (U) och strömmen (I). Effekten är lika med 
spänningen gånger strömmen (P = UI).

Produktionsmetoder för solenergi
Solenergi är förnybar energi och producerar inga koldioxidutsläpp 
eller avfall. Vanligtvis produceras el av en generator med hjälp av en 
rotationsrörelse. En solpanel skiljer sig avsevärt från det här: elen 
produceras direkt med hjälp av en halvledare, utan rörelse.

En solcell (en solpanel har flera solceller) baserar sig på ett fotoelektriskt 
fenomen som är känt sedan början av 1800-talet. Tidpunkten då 
solcellen uppfanns kan definieras på många sätt, men till exempel på 
världsutställningen i Paris år 1878 ställde man ut en fungerande solcell. 
De första serieproduktionspanelerna tillverkades för rymdbruk så tidigt 
som på 1950-talet. På den tiden kostade en watt som producerats med 
en solpanel 1500 euro. I dagsläget kostar en watt cirka 50 eurocent.
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Ljus och olika ljuskällor, ljusutbyte
I Voimala finns förutom en discolampa två olika lampor: en LED och en 
halogenlampa. De producerar ungefär samma mängd ljus, men LED-
lampans effekt är 1 watt och halogenlampans är 5 watt. LED-lampan 
producerar alltså ljus ungefär fem gånger effektivare. Halogenlampan 
producerar cirka 15 lumen per watt och LED-lampan cirka 75 lumen per 
watt. Ljus som produceras av en halogenlampa har vanligtvis en varm 
nyans och ett brett spektrum (fördelning av frekvens eller energi), vilket 
innebär att färgåtergivningsförmågan är bra. Spektret i LED-lampor är 
vanligtvis bristfälligt. LED-lampan i Voimala har en varm nyans och en 
ganska bra färgåtergivningsförmåga.

Ladda mobiltelefoner
Att ladda en mobiltelefon till exempel med hjälp av en solpanel är 
illustrativt och gör energi till något intressant. Mobiltelefonen kan 
också anslutas till bluetooth-högtalaren.

Elsäkerhet
Voimala fungerar i sin helhet med klenspänning. För kortslutningssituationer 
finns en säkring. Det är bra att med eleverna behandla elsäkerhetsfrågor i 
hemmet, och bakgrundsmaterial för detta finns bland annat på STEKs och 
Tukes hemsidor:

stek.fi/sähköturvallisuus

stekvoimala.fi/sähköä ilmassa
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Vilka delar av Voimala producerar och vilka förbrukar energi?

Lamporna, högtalaren och discolampan förbrukar energi. Solpanelen 
och veven å sin sida kan användas för att producera energi.

Har du sett någon del tidigare någon annanstans?

Solpaneler kan finnas i fastigheter, och på en sommarstuga eller ett 
egnahemshus kan det finnas ett solkraftverk. I hemmen kan det finnas 
högtalare, belysning och mobiltelefonladdare. I bilar och till exempel 
bärbara datorer och mobiltelefoner finns ett batteri.

Vad är batteriets och laddningsregulatorns uppgift?

Batteriet lagrar energi, till exempel i en mobiltelefon eller ett 
solpanelsystem på sommarstugan. Voimalas batteri har en nominell 
kapacitet på 2,3 amperetimmar, vilket innebär att det har cirka 25 
wattimmar energi. Jämför: ett mobiltelefonbatteri har cirka 10 
wattimmar energi.

Laddningsregulatorn ser till att laddningen avbryts när batteriet 
är fulladdat. Batteriet bör inte överladdas, för batteriets kapacitet 
sjunker om överladdningen pågår under en lång tid.

Bekanta er med Voimala genom att svara på frågorna nedan. Gå igen-
om dem tillsammans och se till att alla kommer ihåg instruktionerna 
för hur man kopplar ledningar.  

VOIMALAs TEEMAn
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Vad gör man med ledningarna, d.v.s. banankablarna?

Med ledningarna kopplas olika apparater så att de fungerar eller så 
kan man koppla till exempel solpanelen till laddningsregulatorn. Till 
exempel gummi eller plast leder el mycket dåligt (isolator) medan 
metaller gör det utmärkt (ledare). Elledningar är oftast av koppar eller 
aluminium. I Voimala  ingår vanliga banankablar.

Var har du sett solpaneler?

Solpaneler ska inte förväxlas med solfångare. Solceller, -paneler eller 
-panelsystem producerar elenergi medan en solfångare eller en sol-
värmefångare fångar upp värmeenergi. I fastigheter används båda.

Vad används solenergi till?

Till exempel i egnahemshus: el från solen utnyttjas på samma sätt som 
energi som köps från elnätet. På en sommarstuga som inte är ansluten 
till elnätet är en solpanel ofta den enda energikällan. För att el ska 
kunna användas även när solen inte skiner finns det batterier i systemet 
som lagrar elenergi för senare bruk.

Vad har du lärt i skolan på den senaste tiden som du skulle 
kunna testa med hjälp av det här paketet?
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ELPRODUKTION+ +

A

A

B

B

Elproduktion med vev1 NIVÅ:

Prova om du får LED-lampan att lysa genom att veva:
 

•  Fäst den röda banankabeln i veven i den röda  
 hålterminalen bredvid lampan (i plattans övre högra hörn).

• Fäst den svarta banankabeln i den svarta  
 hålterminalen bredvid lampan.

• Lägg en LED-brännare i lamphållaren (på bilden).

• Dra medurs i lugn takt. Om LED-lampan inte lyser, ta  
 bort lampan och fäst den i hållaren andra vägen  
 (vänd 180 grader).

Hur kan el produceras?
 

• Se animationen ”Varifrån kommer elen?”
 (på www.stekvoimala.fi).

• Försök i animationen hitta metoder för elproduktion 
 där man använder en generator och lista dem.

En handdriven generator, d.v.s. en vev, producerar 5–10 volt 
spänning när man vevar i lugn takt. Inuti veven finns en 
växellåda som gör att varvtalet blir tillräckligt hög för att 
generatorn ska producera en lämplig spänning. Veven ska 
vevas medurs. Om man vevar i fel riktning produceras ingen 
el, eftersom det inuti veven finns en skyddsdiod. Generatorn 
i veven är en permamagnetgenerator försedd med kol. LED-
lampan har polaritet, så strömmens riktning har betydelse. 
Om lampan är fel väg lyser den inte.

Vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, kolkraftverk och 
andra kraftverkstyper
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ELPRODUKTION+ +

El med solpanel

Tänd LED-lampan med solpanelen:
 

• Anslut solpanelens ledningar (röd och svart) direkt till   
 lamphållaren (i övre högra hörnet på plattan) och lägg en  
 LED-brännare i hållaren.

• Ställ solpanelen i olika ljusförhållanden: mörkt,  
 under en lampa, närmare lampan, bredvid fönstret.

• Hur reagerar LED-lampan?
 
• Prova också om du får halogenlampan att lysa
 (lägg den i hållaren).

Hur skiljer sig solpanelens elproduktion från 
många andra former av elproduktion?

A

A

B

B

2 NIVÅ:

LED-lampan tänds när solpanelen förs nära ljuskällan 
som finns i klassrummet. Också återskenet invid fönstret 
under en solig dag får LED-lampan att lysa. För att tända 
en halogenlampa behövs mer energi och det kräver 
direkt solljus (också ljus som kommer genom fönstret går 
bra), ljuset från en 60 watts glödlampa eller en effektiv 
halogenlampa. Ljusspektrets bredd har ett samband med 
ljusets energi. Solljusets spektrum är brett och det har stor 
energi. Solljuset kan tända en halogenlampa, som kräver 
en större energi än en LED. Klassrumslampor är ofta LED-
lampor eller lysrörslampor. Deras energi är låg och därför 
är också spektret smalt. Därför är det svårt att få en LED-
lampa som är kopplad till en solpanel att lysa med hjälp av 
en klassrumslampa.

En solcell producerar direkt elenergi med hjälp av ett fo-
toelektrisk fenomen, medan nästan alla andra former av 
elproduktion baserar sig på rotationsrörelser och använd-
ningen av en generator.
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ELPRODUKTION+ +

Hur mycket producerar solpanelen 
under olika förhållanden?
 

•  Anslut batteriet till laddningsregulatorn genom att först  
 ansluta banankablarna till laddningsregulatorns  
 batteriterminal (”akku”), röd kabel till röd, svart till svart.  
 Anslut efter det kablarnas andra ändar till batteriets  
 terminaler. Var försiktig så att kablarnas ändar inte rör  
 vid varandra, då blir det kortslutning.

•  Anslut solpanelen med dess ledningar till spännings-  
 och strömmätarens in-terminal (”sisään”). Koppla också  
 ledningarna från spännings- och strömmätarens ut-terminal  
 (”ulos”) till laddningsregulatorn (in-terminalen). På så sätt  
 ser du på spännings- och strömmätaren strömmen och  
 spänningen som går från panelen till laddningsregulatorn.  
 Genom att multiplicera dessa siffror får du veta effekten. 
  (P = UI, dvs. effekten är spänningen x strömmen).

•  Ställ solpanelen nära lampan. Prova också med andra  
 typer av ljuskällor, till exempel en effektiv halogen eller 
 glödlampa eller direkt solljus. Vad är     
 produktionseffektiviteten i olika förhållanden?  
 Gör en tabell över resultaten.

 När solpanelen producerar, lyser lampan på  
 laddningsregulatorn och batteriets spänning stiger långsamt.

3
NIVÅ:
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SÄHKÖN KULUTUS

Att ansluta solpanelen till Voimala
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ELPRODUKTION+ +

Solpanelen ger den största produktionen när solen skiner på 
den obehindrat. På grund av seriekopplingen av halvledare 
gör även en liten skugga att effekten sjunker märkbart. 
Solpanelen producerar alltid el när den träffas av ljus. 
Produktionen varierar dock kraftigt enligt ljusförhållandena. 
Vid svagt ljus eller mulet väder är produktionen låg jämfört 
med när det är helt soligt väder. Produktionen varierar 
också enligt riktning: panelen producerar mest när den är 
riktad mot solen och det inte finns några skuggor i vägen.

LED-lampan är mycket energieffektiv. Den producerar ljus fem 
gånger mer effektivt än en gammaldags halogenbrännare. 
För att få en halogenlampa att lysa behöver du en mycket 
kraftfull ljuskälla: till exempel en 100 watts glödlampa eller 
direkt obehindrat solljus.

När solpanelen producerar, lyser ”charge”-lampan på 
laddningsregulatorn och batteriets spänning stiger långsamt. 
Du kan se spänningen på laddningsregulatorns skärm. 
Batteriet är fullt när spänningen är cirka 14 volt. En sådan 
anslutning motsvarar solkraftverket på en sommarstuga: 
panelen laddar batteriet, laddningsregulatorn ser till att 
batteriet inte laddas för mycket och att el tas från batteriet 
när det behövs. Batteriet gör det möjligt att få ström även 
när solen inte skiner.

Hur mycket producerar solpanelen
i olika förhållanden?3
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Solpanel

Ljuskälla

Halvledarens gränsyta  
(PN-övergång)

Det uppstår  
elektronhålpar +- ++

-

+

- -

+

-

Solpanelens funktionsprincip
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Hur mycket energi förbrukar olika  
apparater? Vi testar! 

När du kopplar ledningar, kom ihåg att ledningarnas strömledande 
ändar inte får vidröra varandra. Anslut utrustningens batteri till 
spännings- och strömmätaren så att du först kopplar banankablarna 
till spännings- och strömmätarens in-terminaler och efter det till 
batteriet. Anslut turvis olika förbrukningsapparater till spännings- 
och strömmätarens ut-terminal. På så sätt ser du både strömmen och 
effekten som apparaten tar från batteriet.

Apparater du kan ansluta till terminalerna är discobollen, högtalaren, 
LED- och halogenlampan samt mobiltelefonladdaren. Skriv ner 
avläsningarna och gör en tabell. Du får effekten i watt genom att 
multiplicera spänningen med strömmen.

4 NIVÅ:

Av förbrukningsavläsningarna kan du göra till exempel följande tabell:

Du kan också lista apparater som finns i Voimala och i klas-
srummet.

Apparat Förbruknings-
effektivitet

Förbrukning per år Elens pris
totalt

Kostnad om
apparaten är i 
gång hela året

SÅ ANVÄNDER DU HÖGTALAREN
Koppla först på laddaren i Voimalas nedre högra hörn. Anslut 

banankablarna från laddaren till spännings- och strömmätarens 
ut-terminaler. När lampan lyser på laddaren, anslut 

laddningskabeln från laddaren till högtalaren. Slå på strömmen till 
högtalaren. När högtalarens färglampor lyser, sök i din egen mobil 

efter bluetooth-enheten ”BT SPEAKER” och anslut till den. På så 
sätt kan du spela din egen musik i högtalaren. Kom ihåg att stänga 

av högtalaren efter användning.
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Solenergisystem
Med komponenterna i paketet kan du bygga ett litet solkraftverk som 
lämpar sig för sommarstugebruk. I solkraftverket finns en panel, en 
laddningsregulator, ett batteri och förbrukningsapparater. Koppla på 
solkraftverket för användning:

• Anslut först batteriet till laddningsregulatorn så att regulatorn  
 får sin driftsspänning och fungerar korrekt. Svarta ledningar går  
 till svarta terminaler och röda till röda. När du kopplar, var  
 försiktig så att ledningarnas ändar inte tar i varandra.

• Anslut sedan solpanelen till laddningsregulatorn (ledningarna från  
 solpanelen till laddningsregulatorns in-terminal, svart till svart och röd till  
 röd). Anslut sedan spännings- och strömmätaren till laddningsregulatorn  
 (ledningarna från mätarens in-terminal till laddningsregulatorns  
 ut-terminal). Efter det kan du ansluta förbrukningsobjekten till  
 spännings- och strömmätarens ut-terminal. På så sätt kan du studera  
 förbrukningen samtidigt som solpanelen producerar energi till batteriet.  
 Batterispänningen varierar under produktion och förbrukning. Följ  
 med vad som händer med spänningen när du ställer panelen i olika  
 ljusförhållanden eller när du ansluter olika apparater (till exempel
 högtalaren, LED-lampan, halogenlampan, mobilladdaren, disco-lampan  
 som finns i paketet).

Batterispänningen varierar under produktion och förbrukning. Följ 
med vad som händer med spänningen när du ställer panelen i olika 
ljusförhållanden eller när du ansluter olika apparater (högtalare, LED-
lampa, halogenlampa, mobilladdare, discolampa).

Fundera i gruppen vilka andra elapparater man kunde behöva på en 
sommarstuga. Vilka av dem skulle fungera med hjälp av solkraftverket 
som du byggt?

5 NIVÅ:

Med hjälp av Voimala skulle belysning, radio och mobilladdning fun-
gera. En tv och laddningen av en bärbar dator skulle fungera begrän-
sat om man till serien skulle ansluta en växelriktare som genererar el 
från elnätet.



20

RÄKNEUPPGIFTER FÖR KLASS 8–9

1. Snurra discobollen med vev
 

En restaurangföretagare fick en idé om ett disco som skulle producera 
sin egen el. Det skulle finnas 20 discobollar och en ljudanläggning 
som behöver en genomsnittlig effekt på 200 watt. Hur många vevar 
behöver företagaren? En vev producerar högst lika mycket som en 
vanlig smarttelefonladdare förbrukar, så en ampere med fem volts 
spänning. I ett mobilbatteri finns cirka 10 wattimmar energi. 

En discoboll förbrukar cirka en watt och med veven kan man 
generera cirka fem watt. Det behövs alltså 220W/5W vilket är 
44 stycken vevar. 

Räkna ut hur lång tid man skulle behöva veva för att ladda ett 
tomt mobilbatteri fullt?

Två timmar. 10Wh / 5W = 2h

2. Solpanelens produktion
 

Skriv ner effektavläsningarna från olika ljuskällor och, med hjälp av 
solen eller en kraftfull bordslampa (halogen- eller glödlampa), skriv 
ner produktionseffektiviteten när panelens vinkel i förhållande till 
ljuskällan ändras. Ändra vinkeln med tio grader på 90...80...10...0 
grader. Rita en graf. Om effekten får variera 30 procent från den högsta 
avläsningen, vilket är det tillgängliga monteringsvinkelområdet?  

Hur länge tar det för ett tomt batteri att laddas i fullt solsken? 
(panelens nominella effekt är 10 watt, uppgifter för batteriet:  
12V 2,3 Ah). 

Den högsta produktionseffektiviteten (ström) uppnås när panelen 
är riktad direkt mot solen när den skiner obehindrat från en molnfri 
himmel. Effekten som uppnås kan variera, till exempel enligt följande:

Direkt mot solen: 6 watt 10 grader åt sidan: 5,8W
20 grader: 5,3W
30 grader: 4,3W
40 grader: 2,8W
50 grader: 1,5W
60 grader och mer åt sidan: 0 watt

NIVÅ:
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4. Hur lång tid snurrar discobollen?
 

Hur länge kan man använda discobollen med Voimalas batteri, 
förutsatt att batteriet är fullt? (uppgifter om batteriet: 12V 2,3Ah)

12v x 2,3Ah / 1W= 27,6 timmar.

3. Solcellens verkningsgrad
 

Använd en kraftfull ljuskälla (direkt solljus, glödlampa eller halogen). 
Vad är den totala verkningsgraden, d.v.s. hur många procent av 
elenergin från ljuskällan överförs till batteriet? Observera att en 
betydande del av ljuset går annanstans än till panelen.  

Om solen skiner obehindrat beräknas panelens verkningsgrad 
enligt följande:
 
• En kvadrat får en effekt på cirka 1000 watt per kvadrat från solen
 
• Räkna ut panelens yta
 
• Titta på uppgifterna om panelens produktion på spännings-  
 och strömmätaren och räkna ut effekten
 
• Beräkna verkningsgraden med hjälp av dessa uppgifter.

Panelens yta 24 x 26cm = ca 0,06 kvadratmeter
10 watt på den här ytan innebär 10W x 1M^2/0,06M^2 = 166W per 
kvadrat 166W / 1000W = 16 procent.
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5. Solel i ett höghus
 

En höghuslägenhet förbrukar cirka 2500 kilowattimmar el per år. 
Hur många 10 watts solpaneler behövs om man vill att produktionen 
ska täckas helt av solpaneler? 

Anta att solpanelens kapacitetsfaktor är 11 procent, vilket innebär 
att den beräkningsmässigt genererar sin nominella effekt, d.v.s. 10 
watt, 11 procent av tiden (sett för hela året). I fastigheter används 
paneler med en effekt på cirka 250 watt, hur många sådana behövs 
för att den årliga produktionen ska motsvara elförbrukningen i en 
höghuslägenhet (2 500 kilowattimmar)?

Det är 8760 timmar på ett år. 2500 kWh är 2 500 000 wattimmar. 
En 10 watts panel producerar per år: 8760h x 0,11 x 10W vilket 
är 9636 wattimmar eller 9,6 kilowattimmar. För att täcka hela 
förbrukningen behövs alltså 2 500 000Wh / (8760h x 0,11 x 10W) 
= 259 stycken 10 watts paneler.

Cirka tio stycken (259 x 10W / 250W = 10,36 st)
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6. Dimensionera ett solkraftverk
 

 

Dimensionera ett solkraftverk av rätt storlek för sommarstugan 
med hjälp av följande uppgifter:
 

• På stugan används belysning 5 timmar om dagen, effekten 20 watt

• Dessutom finns det ett kylskåp på stugan som förbrukar
 50 amperetimmar (12 volt) per dygn

• Mobiltelefonen laddas en gång per dag, energiinnehållet 
  10 wattimmar

• Anta att en 100 watts panel producerar cirka 400 wattimmar  
 per dygn. Hur många paneler behövs?
 

Systemet ska fungera 3 dagar med batteriuppsättningens energi. 
Batteriets kapacitet mäts i amperetimmar och energiinnehållet 
räknar du ut genom att multiplicera spänningen (12v) med 
amperetimmarna. Hur många amperetimmar måste batteriet ha att 
systemet ska fungera?

Behov per dygn
Förbrukning för belysningen: 5h x 20w = 100 wattimmar (Wh) 
Kylskåp: 12V x 50Ah = 600 wattimmar
Mobiltelefon: 10 wattimmar 
Totalt: 710 wattimmar
Paneler som behövs: 710/400 Wh = 1,7 stycken d.v.s. två paneler. 
Batteriet behöver: 3 x 710Wh / 12V = 177 amperetimmar (Ah).

Ett solkraftverk av den här storleken motsvarar ganska väl ett 
typiskt sommarstugesystem.



Mera uppgifter och underhållsanvisningar finns på Voimalas webbplats

stekvoimala.fi


