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→ STRØM FRA SOLLYS
Sæt strøm til udforskning af rummet med solenergi
Fakta

Formål

Fag: Fysik
Klassetrin: 7. -10. klasse (+ gymnasieniveau)
Kategori: elevaktiviteter
Sværhedsgrad: middel
Lærerens forberedelsestid: 1 time
Varighed: 1 time og 30 minutter (plus 20 minutter til at samle eksperimentet)
Lokation: klasseværelse
Inkluderer brugen af: solceller
Nøgleord: fysik, solenergi, afstandskvadratloven, lysintensitet, indfaldsvinkel, solsystem

I dette materiale lærer eleverne om to
koncepter, der har indflydelse på designet
af et solcellepanel til rummissioner:
afstandskvadratloven og indfaldsvinkel.
Eleverne skal udføre to simple undersøgelser
ved hjælp af en fotovoltaisk-celle (solcelle)
og en lyskilde. Først skal de måle, hvordan
strøm produceret af solceller varierer i
forhold til afstand fra lyskilden og forsøge at
anvende afstandskvadratloven til at udregne
lysintensiteten eksperimentelt. Eleverne skal
derefter udføre et andet eksperiment, hvor
de undersøger afhængigheden mellem af
solcellens energiudbytte og indfaldsvinklen.
Til sidst skal de perspektivere disse koncepter
til ægte ESA rummissioner.

Læringsmål
•
•
•
•
•
•
•
•

Eleverne skal forstå og kunne lave beregning af lysintensitet.
Eleverne skal forstå indfaldsvinklen.
Eleverne skal lære om solceller.
Eleverne skal udføre praktiske eksperimenter for at undersøge afstandskvadratloven om
lys, og den indvirkning den har på lysets indfaldsvinkel.
Eleverne skal analysere og nedskrive data.
Eleverne skal konstruere simple elektriske kredsløb ved hjælp af solceller.
Eleverne skal lære om elektrisk potentialforskel, elektrisk strøm, effekt og lysintensitet.
Eleverne skal undersøge de krav, der er til solenergi, der skal bruges på rummissioner.
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→ Oversigt over elevaktiviteter
Oversigt over elevaktiviteter
Titel

Beskrivelse

Udbytte

Forudsætninger

Tid

1

Afstandskvadratloven

Studere
afstandskvadratloven om
lysintensiteten
gennem et
eksperiment.

Forstå
afstandskvadratloven og hvordan
den
påvirker solcellers
energiproduktion.

Ingen

20 minutter
at bygge
eksperimentet
30
minutter til
aktiviteten

2

Indfaldsvinkel

Undersøge
indfaldsvinklen
gennem et
eksperiment.

Forstå
indfaldsvinklen
og hvordan
det påvirker
solcellers
strømproduktion.

Det anbefales,
at aktivitet 1 er
afsluttet.

30 minutter

3

Udforsk
rummet
med strøm
fra Solen.

Øve sig i at bruge
afstandskvadratloven på ægte ESArummissioner.

Forstå fordele og
ulemper ved at
anvende solenergi
til udforskning af
rummet.

Det anbefales,
at aktivitet 2 er
afsluttet.

30 minutter
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→ Indledning
Solenergi bruges ofte som strømkilde til rummissioner, fordi det er den eneste energikilde, der ikke
behøver at blive opsendt med rumfartøjet og kan producere strøm til rumfartøjet i flere år. I dette
materiale, vil vi undersøge to vigtige faktorer, der skal tages med i overvejelserne, når vi designer
solenergipaneler til rummissioner: afstandskvadratloven og indfaldsvinklen.

Afstandskvadratloven
Ifølge afstandskvadratloven er værdien af en fysisk mængde omvendt proportional med kvadratet
af afstanden fra kilden til den fysiske mængde. Et af de mest berømte eksempler på dette er
afstandskvadratloven om lys; fluxen modtaget fra en lyskilde er omvendt proportional med kvadratet
af afstand fra lyskilden. For lys, er flux den mængde, der udstråles gennem et givet område. For en
sfærisk lyskilde, såsom Solen, er fluxen den samme som intensiteten af stråling (I). Solen udsender
lys ensartet i alle retninger, og intensiteten af stråling vil således følge afstandskvadratloven
med afstanden fra Solen. Afstandskvadratloven for dette er opsummeret i følgende ligning:

I = strålingens intensitet fra Solen
r = afstand fra Solen

I ∝ 12
r

Dette betyder, at hvis en planet eller et rumfartøj er dobbelt så langt væk fra Solen som Jorden, vil
solstrålens intensitet kun være en fjerdedel af den, der måles på Jorden (figur 1).
Figur 1

s

r

2r

3r
Solen i punkt S udsender ensartet lys i alle retninger. I afstanden r passerer lyset gennem et område A, når afstanden fordobles (2r),
firedobles området (4A), og når afstanden tredobles, bliver området 9A.

At forstå afstandskvadratloven har vigtige konsekvenser for rummissioner drevet af solpaneler. Jo
længere et rumfartøj drevet af solenergi er fra Solen, jo større på dets solpanelsområde nødt til at
være for at imødekomme de samme strømkrav.
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Indfaldsvinkel
Indfaldsvinklen θ af sollys på et solcellepanel er også en vigtig faktor for produktion
af strøm. Et solcellepanel samler solenergi
mest effektivt, når Solens stråler er
vinkelret på panelets overflade med en 0
° indfaldsvinkel, fordi det maksimerer det
effektive opsamlingsområde (se figur 2).
For et solcellepanel med længde L er det
effektive opsamlingsareal lig med L * cos
(θ), og det betyder at intensitetsvinklen på
solpanelet også er L * cos (θ).
For rummissioner er indfaldsvinklen af
sollys en kritisk faktor. Mange rumfartøjer
er udstyret med roterbare solcellepaneler
for at reducere indfaldsvinklen af sollys og
derved maksimere produktionen af strøm.

Figur 2

normalvektor

45o

solpanel

normalvektor

solpanel
0o

L

L

En indfaldsvinkel på 45 ° (venstre) og 0 ° (højre). Indfaldsvinklen er vinklen
mellem solstrålernes indfald og normalvektoren til solpanelerne (med
længden L). Når solstrålerne er vinkelrette på solcellepanelet, har de en
indfaldsvinkel på 0 °.

Solenergi til rummissioner
Eksempler på, hvordan afstandskvadratloven og indfaldsvinklen
har indflydelse på designet af rummissioner.

Figur 3

Rosetta
ESAs Rosetta-mission rejste i mere end 10 år for at mødes
med kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. På det fjerneste
punkt på sin rejse, var Rosetta 800 millioner kilometer fra
Solen, hvor niveauet af sollys kun er 4% af det modtaget
af Jorden. Det er den første mission, der har rejst ud over
asteroidebæltet, der udelukkende har været afhængig af
solceller til strømproduktion. Dens solcellepaneler strakte sig
over 32 meter og havde et samlet areal på 64 m2 (se figur 3).

BepiColombo
Figur 4

ESA–C. Carreau, CC BY-SA 3.0 IGO

De udstrakte solpaneler på BepiColombo.
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Rosetta rumfartøjet med en af dens to
solcellevinger færdigbygget i sin fulde længde.

En stor del af det indkommende lys, der rammer solpanelerne,
omdannes til varme. ESAs BepiColombo-mission til Merkur
vil flyve tæt på Solen, og derfor vil opvarmningseffekten være
meget stor. Hvis solpanelerne på BepiColombo peger direkte
mod Solen i mere end et par sekunder, vil materialet blive
ESA–A. Van der Geest
beskadiget, og solcellepanelerne
stoppe med at fungere. For
at holde solcellepanelerne køligere (ca. 200 °C), er de vendt
en smule væk fra Solen. For at producere den elektriske
energi som BepiColombo kræver, skal solcellepanelerne være
meget større, end hvis vi kun brugte afstandskvadratloven
til at beregne arealet. BepiColombos solenergipaneler skal
være 42 m2 (se figur 4).
6

→ Aktivitet 1 – Afstandskvadratloven
I denne praktiske aktivitet skal eleverne beregne effekten af et solcellepanel ved at måle elektrisk
strøm og elektrisk potentialforskel, og forsøge at anvende afstandskvadratloven fra målingerne i
deres eksperiment.

Udstyr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevark og bilag 1 til hver gruppe
En mørk kasse (åben i den ene ende)
Elektriske kabler
Sellotape
Lyskilde (lille pære, 4,5V, 0,3A)
Lineal
30 cm stang (for eksempel en træpind)
Materiale til at blokere lys (for eksempel en (mørk) svamp, klud)
Amperemeter og voltmeter (eller et multimeter)
Krokodillenæb

Øvelse
Del eleverne i grupper af tre til fire elever. Uddel elevark og bilag 1 til hver gruppe. Introducer eleverne
til begrebet intensitet af stråling, før I begynder eksperimentet.
Opsætning af eksperimentet
Først skal eleverne stille eksperimentet op. Bed dem om at gennemføre trin 1 til 9 i bilag 1. I
trin 9 skal du sørge for, at eleverne markerer afstanden nul, når lyskilden berører solcellen. Når
eksperimentet er sat op, skal eleverne sørge for, at alt udstyr fungerer og er tilsluttet korrekt.
Eksperimentet
Eleverne skal lave deres målinger af elektrisk potentialforskel (U) og elektrisk strøm (I), ved at følge
trin 10 til 12 i bilag 1, og registrere målingerne i tabel 1 i elevarket.
Før den første måling tages, skal eleverne trække træpinden mindst 5 cm tilbage. For hver af de
efterfølgende målinger, skal eleverne trække lyskilden 1 cm tilbage, indtil de når cirka 30 cm. Eleverne
skal ideelt set måle 20 til 30 forskellige afstande. Det er muligt at bruge større intervaller, men faldet
i produktionen af energi kan være for hurtig til, at det er muligt at observere afstandskvadratloven,
variationen er afhængig af lyskilden og solcellerne. Vi anbefaler, at du tester de optimale afstande,
før du laver eksperimentet med dine elever.
Eleverne skal foretage deres målinger to gange mere og beregne gennemsnittet. Tal med eleverne
om resultaternes og den videnskabelige fremgangsmådes pålidelighed.
Bed eleverne om at udfylde tabel 1 i elevarket ved at beregne den elektriske effekt:

P(W) = I (A) * U (V)
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Resultater
Når vi analyserer resultaterne, antager vi, at strømmen der er produceret af solcellerne, er direkte
proportional til den strøm, der modtages af solcellen (produceret strøm = modtaget strøm x
celleeffektivitet). Den modtagne strøm er proportional med lysintensiteten fra lyskilden (fordi
intensitet = strøm / område, og området forbliver det samme i hele eksperimentet). Derfor kan vi
sige, at den strøm, der produceres af den fotovoltaiske celle, er proportional med lysintensiteten.
For at overholde afstandskvadratloven skal den elektriske effekt produceret af solcellepanelet (P)
være proportional med indfaldsvinklen af afstanden i kvadratet (r).

P ∝ 12
r

Eleverne skal, for at kunne analysere deres data, indsætte en kurve der viser effekt som en funktion
af afstand (figur 5a) og effekt som en funktion på 1 / afstand2 (Figur 5b); den anden kurve skal give
en lige linje.

Figur 5b

effekt

effekt

Figur 5a

afstand

Den forventede graf for effekt mod afstand.

1/afstand 2

Den forventede graf for effekt mod afstand 1/afstand2.

Eleverne kan muligvis ikke udregne en nøjagtig afstandskvadratlov. Dette er nogle af de faktorer,
der kan påvirke resultaterne:
•
•
•
•
•

Kassen er måske ikke helt mørk, og udsving fra lys udefra påvirker målinger.
I denne opsætning kan måling af afstanden give store fejl.
Der kan være intern lysspredning.
Solcellernes interne modstand kan variere i hele eksperimentet.
Målingerne tæt på solcellen følger muligvis ikke afstandskvadratloven, fordi lyskilden ikke er en
punktkilde, mens det dog antages i ligningen.

Som konklusion skal eleverne gerne identificere, at hvis vi fordobler afstanden til lyskilden, skal der
anvendes solcellepaneler fire gange større for at kunne generere den samme mængde energi.
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→ Aktivitet 2 – Indfaldsvinklen
I denne aktivitet lærer eleverne, hvor vigtig indfaldsvinklen er og fordelene ved at placere solceller
optimalt. I et eksperiment vil de måle, hvordan indfaldsvinklen har påvirker strømproduktionen.

Udstyr
•
•
•
•

Elevark og bilag 2 trykt til hver gruppe
Eksperiment opsætning fra aktivitet 1 (se bilag 2)
En pind til at rotere solcellen (for eksempel et grill-spyd af træ)
Gradskive

Øvelse
I denne aktivitet skal eleverne igen være i grupper på tre eller fire. Uddel elevark og bilag 2 til hver
gruppe.
Introducer eleverne til konceptet indfaldsvinkel, før I påbegynder eksperimentet.
Opsætning af eksperimentet
Aktivitet 2 er en fortsættelse af aktivitet 1. Eleverne skal opgradere deres eksperimentopsætning, så
de kan dreje solpanelerne til specifikke vinkler. Eleverne kan finde en beskrivelse af eksperimentet
i bilag 21, i trin 1-7 i afsnittet ‘Øvelse 1’. Eleverne skal sørge for, at alt udstyr fungerer og er tilsluttet
korrekt, inden de foretager målingerne/begynder at måle.
Eksperimentet
Eleverne skal foretage målingerne, som beskrevet i trin 8 til 10 i bilag 2, og registrere dem
i tabel 2 i elevarket. Eleverne skal gentage målingerne to gange yderligere og sikre, at alle forholdene
er ens og beregne gennemsnitseffekten for hver indfaldsvinkel.

1
Hvis eleverne ikke tidligere har udført aktivitet 1, skal de følge instruktionerne i bilag 1 for at samle eksperimentet fra trin 1 til 7,
springe trin 5 over, og derefter følge instruktionerne i bilag 2.
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Resultater
Bed eleverne om at plotte gennemsnitseffekten som en funktion af indfaldsvinklen. Eleverne skal, ud
fra deres data, opdage, at effekten er størst, når solpanellet er vinkelret på lysstrålerne (indfaldsvinkel
= 0 °).
Selvom den forventede aflæsning, når solcellen er parallel med lyskilden (forekomstvinkel) = 90 °) i
princippet skal være nul, vil dette ikke blive fundet, hovedsageligt på grund af lysspredningen inde
kassen.
Selv hvis lyslampen er slukket, kan en målelig reststrøm i kredsløbet (mørk strøm) muligvis stadig
eksistere. Når der udføres videnskabelige eksperimenter, der kræver præcisionsmålinger, skal
værdierne korrigeres ved at trække denne fejl fra aflæsningerne.
Hvis eleverne drejer deres solceller for at have forskellige indfaldsvinkler = -30 °, -60 ° og -90 °, skal
de hente lignende værdier, fordi systemet er symmetrisk. Eksperimentelt afhænger dette af, hvor
godt systemet er justeret.
Nogle af fejlkilderne er allerede nævnt i aktivitet 1. I denne aktivitet skal vi også overveje usikkerhed
i målingen af vinklen og justeringen af solcellepanelet

i boksen som potentielle fejlkilder.
Afslutningsvis skal studerende besvare spørgsmål 9 i elevarket og indse, at for at maksimere
solcellepanelets strømproduktionen, skal indfaldsvinklen være tæt på 0 °. De kan foreslå en
Sol-sporingsmekanisme med solcellepaneler, der roterer og vipper i henhold til Solens tilsyneladende
bevægelse.
I disse eksperimenter er opvarmningseffekten ubetydelig, da den samlede energi i lyspæren kun er
på få watt. For rumfartøjer, der flyver tæt på solen, såsom BepiColombo, er varmeeffekten stor
og har stor indflydelse på designet af af missionen. Et andet aspekt man kan overveje er, at solpaneler
på Jorden kan afkøles med luft, hvilket ikke er tilfældet i rummets vakuum.
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→ Aktivitet 3: Rum-udforskning med solenergi
I denne aktivitet afprøver eleverne brugen af afstandskvadratloven i forhold til rigtige ESArummissioner. Eleverne vil opdage, hvordan egenskaberne ved afstandskvadratloven afgør, hvor
store solcellepaneler skal være, og på hvorfor indfaldsvinklen er af kritisk betydning for missioner,
der vover sig tæt på Solen.

Resultater
1. Den lysintensitet der modtages på Jordens gennemsnitlige afstand fra Solen(IJorden) kan
beregnes ved hjælp af afstandskvadratloven og de værdier, der er angivet på elevernes arbejdsark:
26

I Jorden=

W
3,828 * 10 W
11
2 = 1354
m2
4π(1,5 * 10 m)

2. På en afstand på 45 millioner km fra Solen beregnes lysintensiteten som:

I BepiColombo =

W
3,828 * 1026 W
10
2 = 15043
m2
4π(4,5 * 10 m)

IBepiColombo=11 IJorden
I denne afstand fra Solen er lysintensiteten 11 gange større end ved Jordens afstand. Den skade
som varmen forårsager på solcellepanelerne, vil være betydelig, hvilket betyder, at de skal drejes
permanent væk fra Solen. Dette betyder, at det faktiske overfladeareal på solcellepanelerne,
42m2, er meget større, end hvis det var muligt at have solcellepanelerne rettet direkte mod Solen.
3. ESAs Rosetta-rumfartøj fulgte en bane, der tog det 800 millioner km væk fra Solen. I denne
afstand beregnes lysintensiteten som:
26

W
3,828 * 10 W
IRosetta =
= 47,6 2
m
4π(8 * 1011m)2
Sammenlignet med IJorden:

IRosetta = 0,035 IJorden

Lysintensiteten 800 millioner km fra solen er ca. 3,5% af lysintensiteten i Jordens afstand fra solen.
4. Selvom Rosettas solcellepaneler drives af meget effektive solceller, varierer effektiviteten
mellem 18% og 26%. Kombineret med den lave lysintensitet på det fjerneste punkt i bane, må
Rosettas solpaneler have et meget stort overfladeareal på 64m2.
Hvis man antager, at den eneste variabel ville være forskellen i lysintensitet, hvis Rosetta havde
kredset i Jordens afstand, ville solpanelerne kun være:

A Jorden = 0,035 * 64 m2 = 2,24 m2
5. Ved hjælp af afstandskvadratloven er lysintensiteten i afstanden fra Saturn givet ved:
26
W
3,828 * 10 W
I Saturn =
12
2 = 15,5
m2
4π(1,4 * 10 m)
På samme måde gælder det for beregningen for Jordens afstand: I Rosetta = 3,1 ISaturn
Dette betyder, at solcellepanelerne skal være 3,1 gange større, i en afstand på 1,4 milliarder km
sammenlignet med 800 millioner km fra Solen.

A Saturn = 3,1 * 64 m2 = 198,4 m2
Undervis med universet - Strøm fra sollys | P09
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6. Cassini-Huygens energikrav er 2,2 gange større end Rosettas (885 W / 395 W = 2,2 W) og derfor
brugte den en radioaktiv kilde kaldet en radioisotopisk termoelektrisk generator (en radioaktiv
kilde som skaber varme, og det er varmen man efterfølgende bruger til at lave strøm). Hvis den
havde brugt solpaneler i stedet, ville området for solpanelet have været 2,2 gange større end
værdien beregnet i spørgsmål 4.

A Cassini-Huygens = 2,2 * 198,4 m2 = 436,5 m2
7. Solpanelerne har følgende masse pr. kvadratmeter:

51,2kg
= 0,8 kg m-2
64m2
Den samlede masse af de solcellepaneler, der kræves til at drive Cassini, vil derfor være cirka:

0,8 kg m-2 * 436,5 m2 = 349,2 kg
De radioisotopiske termoelektriske generatorer vejer 56,4 kg.
Stigningen i massen vil være på 292,8 kg.
8. Solenergi er meget vigtig, fordi det er en vedvarende strømkilde, og fordi den ikke er opsendt
som en del af rumfartøjets last. På grund af afstandskvadratloven falder lysintensiteten hurtigt
med afstand fra Solen (se figur 6). Dette betyder, at større solpaneler er nødvendige for at få
den strøm ombord, som er nødvendig, jo længere væk man er fra Solen. På afstande længere
væk end Jupiter, er det faktisk for mørkt til at bruge solenergi.
Figur 6

Lysintensitet ved solsystemets planeter.

Som beregnet i spørgsmål 6, skal de solcellepaneler, som Cassini-Huygens har brug for, hvis
den skal have solpaneler, have en masse på mere end seks gange massen af de radioisotopiske
termoelektriske generatorer! Overvejelse omkring masse er meget vigtig for udforskning af
rummet, fordi for hver ekstra kilo, kræves mere brændstof for at undslippe Jordens tyngdekraft.
Sikkerhed og sikkerhedsbegrænsninger der især er forbundet med atomkraft, skal dog
overvejes.
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Sæt strøm til udforskning i rummet med solenergi
→ Aktivitet 1: Afstandskvadratloven
Figur A1

Solen udsender lys ensartet i alle retninger. På afstand r passerer lys gennem et område A, når
afstand fordobles (2r) den samme mængde lys vil dække et område, der er fire gange større (4A).

Solen udsender lys ensartet i alle retninger (se figur A1), så lysintensitet (I) ved en given afstand
(r) vil svare til den samlede effekt, der udsendes fra Solen, fordelt på en radiussfære (r) med
overfladeareal 4πr2.

Eﬀekten udsendt fra solen (W)
													(1)
Strålingsintensitet fra Solen (W/m 2) =
4πr2(m2)

Afhængig af deres afstand fra Solen vil rumfartøjer i solsystemet opleve enorme forskelle i
mængden af sollys, de modtager.

Vidste du?
SMART-1 blev lanceret i september 2003, og blev den
første ESA-mission til Månen. Det var første gang, en
mission forlod Jordens bane udelukkende ved hjælp af
solenergi, det gik langsomt, og der blev sat en rekord på
13 måneder for den længste rejse til Månen. SMART-1
satte rekord for det laveste brændstofforbrug pr. km for
enhver rejse til Månen, ved at hente det meste af dens
energi fra sine solcellepanelets vinger, hver af dem var
ca. 7 m lang.
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→ ARBEJDSARK TIL ELEVERNE

→ STRØM FRA SOLLYS

I dette eksperiment skal du forsøge at efterprøve afstandskvadratloven for effekten af en solcelle.
•
•
•
•
•
•

Opstil eksperimentet ved at følge instruktionerne i bilag 1, fra trin 1 til trin 10.
Tjek, at alt udstyr er tilsluttet og fungerer korrekt.
Begynd med at foretage målingerne. Følg instruktionerne i trin 11 og 12.
Skriv dine målinger af spænding (U) og aflæsninger af elektrisk strøm (I) ned i tabel 1.
Gentag målingerne to gange mere.
Beregn solcellens effekt og udfyld tabel 1.
P(W) = I (A) * U (V)

•

Beregn den gennemsnitlige effekt for hver afstand.

→ ARBEJDSARK TIL ELEVERNE

Eksperiment

Tabel 1

Afstand

Eksperiment 1

Eksperiment 2

U (V) I (mA) P (mW)

U (V) I (mA) P (mW)

Tabel til registrering af spænding (U), strøm (I) og tilsvarende effekt (P).
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Eksperiment 3
U (V)

I (mA)

Middel
P (mW) P (mW)

2. Følger effekt fra solcellen afstandskvadratloven? Forklar.

3. Hvilke usikkerheder er der i dit eksperiment? Hvordan påvirker de dit resultat?

4. Hvis vi fordobler afstanden til lyskilden, hvor store skal solcellepanelerne så være for at være
for at producere den samme effekt?
De skal være mindre
De skal være to gange så store
De skal være fire gange så store
De skulle være ni gange så store
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→ ARBEJDSARK TIL ELEVERNE

1. Indsæt den gennemsnitlige effekt som funktionen af lyskildens afstand:

Indfaldsvinklen af sollys på solcellepaneler er en vigtig faktor. Indfaldsvinklen er vinklen mellem
indfald af stråler og normalvektoren
for solenergipaneler. Når Solens
stråler er vinkelrette på solcellepanelet har de en hændelsesvinkel
på 0°.

Figur A2

normalvektor

45o

solpanel

normalvektor

solpanel
0o

L

L

Illustration af en indfaldsvinkel på 45 ° (venstre) og 0 ° (højre).

1. Før du begynder at måle, skal du forudsige, hvilken indfaldsvinkel der genererer den største
effekt. Forklar dit gæt.

Eksperiment
I dette eksperiment skal du måle, hvor meget indfaldsvinklen påvirker effekten af dine solceller.
•
•
•
•

Tilpas opsætningen af eksperimentet fra aktivitet 1 ved at følge trin 1 til trin 7 i de
instruktioner, angivet i bilag 2.
Udfør eksperimentet ved at følge instruktionerne i trin 8 til 10 i bilag 2. Noter dine målinger af
spændingen (U) og elektrisk strøm (I) ved forskellige indfaldsvinkler på forekomst i tabel 2.
Foretag målingerne to gange mere.
Beregn effekten af solcellen og udfyld tabel 2.
P(W) = I (A) * U (V)

•

Beregn den gennemsnitlige effekt for hver indfaldsvinkel.

Tabel 2

Afstand

Eksperiment 1
U (V)

I (mA)

P (mW)

Eksperiment 2
U (V)

I (mA)

P (mW)

Eksperiment 3
U (V)

I (mA)

0°
30°
45°
60°
90°
Tabel til registrering af spænding (U), elektrisk strøm (I) og effekt (P) for forskellige indfaldsvinkler.
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Middel
P (mW) P (mW)

→ ARBEJDSARK TIL ELEVERNE

→ Aktivitet 2: Indfaldsvinklen

→ ARBEJDSARK TIL ELEVERNE

Middeleffekt (m W)

2. Plot middeleffekten som funktion af indfaldsvinklen:

0o

30o

60o

90o

Indfaldsvinkel ( o)

3. Hvilken indfaldsvinkel genererer den største effekt?
4. Var din forudsigelse i spørgsmål 1 korrekt? Hvis ikke, kan du forklare, hvorfor den var anderledes?

5. Hvorfor tror du, at effekten ikke er nul, når solcellen er parallel med lyskilden? (Indfaldsvinkel =
90°)

6. Forventer du at kunne måle nogen effekt, hvis du udfører eksperimentet med lampen slukket?
Afprøv dit gæt og forklar dine resultater.
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8. Hvad er de største usikkerheder i eksperimentet? Er der nogen fejl i dine målinger?

9. Du har målt, hvordan effekten afhænger af indfaldsvinklen. Hvordan ville du bygge dine solcellepaneler for at maksimere effekten?

Vidste du?
Den Internationale Rumstation (ISS) får sin strøm fra
solcellepaneler. Billedet til højre viser nogle af solcellepanelerne
på ISS, som er hjemsted for op til seks astronauter ad gangen. Når
ISS kredser om Jorden, kan solcellepanelerne drejes for at pege
mere direkte mod Solen. Panelerne spænder over et areal på 2500
m2 – det er samme størrelse som halvdelen af en fodboldbane!

Undervis med universet - Strøm fra sollys | P09

18

ESA/NASA

→ ARBEJDSARK TIL ELEVERNE

7. Hvilke værdier for effekten vil du forvente, hvis du udførte eksperimentet med indfaldsvinklen
ved -30 °, -45 °, -60 ° og -90 °? Forklar dit svar.

Hvornår er det en god ide at bruge solenergi til udforskning af rummet, og hvordan kan vi bruge
vores viden om afstandskvadratloven og indfaldsvinklen til vores fordel?
ESAs Rosetta-missionen, der rejste 800 millioner km væk fra Solen, krævede enorme solcellepaneler
til at producere nok energi til at opretholde sine indbyggede systemer. I modsætning hertil rejser
ESAs BepiColombo-mission til Merkur så tæt på Solen, at den vil modtage enorme mængder af
stråling, der kan være meget ødelæggende for solcellepanelerne.

Øvelse
1. Jorden ligger i en gennemsnitlig afstand på cirka 150 millioner km fra Solen. Gennemsnittet af
den effekt, der udsendes fra Solen, er 3,828 * 1026W. Brug ligning (1) i aktivitet 1 til at beregne
lysintensiteten fra afstanden til Jorden (IJorden)

2. BepiColombos minimum afstand til Solen vil være omkring 45 millioner km. For at minimere
skader på solpanelerne ved den intense varme, skal de vippes væk fra Solen. Beregn
lysintensiteten (IBepiColombo) i denne afstand. Sammenlign det med IJorden.

3. Rosettas maksimale afstand fra Solen var 800 millioner km. Beregn lysintensiteten (IRosetta) på
denne afstand. Sammenlign det med IJorden.
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→ ARBEJDSARK TIL ELEVERNE

→ Aktivitet 3: Rum-udforskning med solenergi

5. Forestil dig nu, at Rosetta tager ud for at udforske Saturn, 1,4 milliarder km fra Solen. Hvilken
størrelse skal solcellepanelerne have ved denne afstand? Du skal kun tage forskellen i
lysintensitet i betragtning og antage, at alle andre variable forbliver konstante.

6. Den sidste mission til Saturn, Cassini-Huygens, fik sin energi fra en radioisotop termoelektrisk
generator (RTG). Cassini-Huygens havde brug for 885 W, mens Rosetta kun havde brug for 395W.
Beregn størrelsen på de solcellepaneler, der kræves til at drive Cassini-Huygens (Saturns afstand
fra Solen), hvis man antager, at de ville være samme slags som Rosettas solpaneler.

7. De radioisotopiske termoelektriske generatorer anvendt til Cassini-Huygens havde en masse
på 56,4 kg. Rosettas solpaneler havde en masse på 51,2 kg. Hvor meget ville Cassini-Huygens
'masse øges, hvis missionen havde brugt solcellepaneler, som beregnet i spørgsmål 5?

8. Hvad er fordele og ulemper ved at bruge solenergi til udforskning af rummet?
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→ ARBEJDSARK TIL ELEVERNE

4. Ved at tage behovet for strøm i kombination med den lave lysintensitet ved det fjerneste punkt i sin
kredsløbsbane, måtte Rosettas solcellepaneler have et meget stort overfladeareal på 64 m2. Hvilken
størrelse skulle solcellepanelerne have, hvis Rosetta var i Jordens afstand i stedet? Du skal kun tage
forskellen i lysintensitet med i betragtningen og antage, at alle andre variable forbliver konstante.

→ Links
ESA Ressourcer
Moon Camp Challenge
esa.int/Education/Moon_Camp
Måneanimationer om udforskning af Månen
esa.int/Education/Moon_Camp/Making_a_Home_on_the_Moon
ESA’s ressourcer til klasseværelset
esa.int/Education/Classroom_resources

ESA rumprojekter
ESA Rosetta mission
esa.int/rosetta
ESA/JAXA BepiColombo mission
esa.int/Our_Activities/Space_Science/BepiColombo_overview2
Cassini-Huygens mission
esa.int/Our_Activities/Space_Science/Cassini-Huygens

Teknisk information relateret til spørgsmålene
Information om massen af Rosetta solcellepaneler (side 10)
lpi.usra.edu/opag/nov_2007_meeting/presentations/solar_power.pdf
Effekt genereret ved 5,25 AU af Rosetta (395 W, 64 m2)
esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/The_Rosetta_orbiter
Specifikationer for Cassini-rumfartøjet
fas.org/nuke/space/bennett0706.pdf
Oplysninger om massen af solcellepaneler estimeret fra slide 10
lpi.usra.edu/opag/nov_2007_meeting/presentations/solar_power.pdf
BepiColombo anvendelse/implementering af solvinger
youtube.com/watch?v=Lhw4aojbkvs
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→ Bilag 1 – Afstandskvadratloven
1

2

Du skal bruge en mørk kasse (20-30 cm i Du skal også bruge en solcelle.
længden er tilstrækkelig til en lille pære).

3

4

Tilslut kokodillenæbene til solcellen. Alt
efter hvilken solcelle du har, kan det være
at du selv skal skabe tilslutningspunkter til
krokodillenæbene. En simpel måde at gøre
dette på, er ved at bruge papirklips.

5

Test, at din solcelle fungerer korrekt ved at
tilslutte et amperemeter i serieforbindelse
og et voltmeter i parallelforbindelse (eller
ved tilslutning af et multimeter). Du skal få
aflæsninger af strøm og spænding.

6

Fastgør solcellen til indersiden af kassen som Placer det lille lys med et batteri yderst på
vist på billedet. Luk boksen.
en træpind. Klip et stykke materiale (mørkt
skum) ud der passer med kassens tværsnit,
så du blokerer alt lys, der kommer ind bagved
lyskilden, som vist på billedet.
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7

8

Tænd for lyskilden, og indsæt træpinden i Stik forsigtigt træpinden ind i kassen, indtil
kassen. Få materialet (det mørke skum) til lyskilden rører ved solcellen. Pas på, at du ikke
at passe ind i kassen så tæt som muligt, ikke at knækker solcellen.
hvis nødvendigt lysisoler kassen med mørk
sellotape eller udfør målinger i et mørkt rum.

9

10

Marker udgangsposition på træpinden med en Du er færdig med opsætningen af eksperitusch eller fastgør et målebånd til træpinden, mentet. Sørg for, at alt udstyr fungerer og er
og vær opmærksom på værdien.
tilsluttet korrekt.
12

11

Flyt lyskilden 5 cm væk fra solcellen. Registrer Flyt lyskilden væk fra solpanelet 1 cm ad
målingen af strømmen og spænding i tabel 1 gangen, indtil lyskilden er ved udgangen af
på dit arbejdsark.
boksen. Registrer spænding og strøm ved hver
position. Udfør målingerne to gange med de
samme forhold og afstande.
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→ Bilag 2 – Indfaldsvinkel

1

Brug udstyret fra aktivitet 1. Fastgør solcellen
til en lille pind. Dette gør det muligt at rotere
den inden i kassen. Rotationsaksen skal være i
midten af solcellen.

2

Brug boksen fra aktivitet 1. Marker et punkt på
siden af kassen, så pinden går igennem kassen.
Sørg for, at den er centreret lodret med den
samme afstand til toppen og bunden. Sørg for,
at solcellen har plads nok til at roterer frit.

3

4

Marker vinklerne 0 °, 30 °, 45 °, 60 ° og 90 ° Fastgør et stykke pap på pinden med den
grader med den lodrette akse på den ene side samme orientering/retning som solcellen.
af kassen (eller fastgør en gradskive).
Pappet vil sidde på ydersiden af kassen og
angive vinklen på solcellen inde i den lukkede
kasse.

5

6

Indsæt solcellen i kassen og tilslut et Tænd for lyskilden, og sæt den ind i boksen.
amperemeter i serieforbindelse og et Afstanden mellem lyskilden og solcellen skal
voltmeter i parallelforbindelse (eller tilslut et være ca. 10 cm.
multimeter). Luk boksen.
Denne afstand skal være konstant igennem
eksperimentet (træpinden skal ikke flyttes).
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7

Afprøv om det fungerer.

9

Drej solcellen gradvist ved at dreje den lille
pind og læse vinklen på siden. Aflæs målinger
af strøm og spænding i hver vinkel og registrer
dem i tabel 2 i dit arbejdsark.
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Foretag målinger af strøm og elektrisk
potentialforskel, når solcellen er vinkelret på
lyskilden (indfaldsvinkel 0°). Registrer dine
målinger i tabel 2 i dit arbejdsark.
10

Drej solcellen, indtil den er parallel med
lyskilden (indfaldsvinkel 90 °). Aflæs målinger
af strøm og spændingsforskel på denne
position og registrer dem i tabel 2. Gentag
eksperimentet to gange mere.
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