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Abstract

Determining the temperature coefficient and relative
change in efficiency for solar cell modules outdoors

Johan Sjöstedt

A software for determining the temperature coefficient of solar cells and relative
change in module efficiency has been developed in MATLAB. The performance 
parameters are subject to investigation for the client Solibro Research AB who have 
ordered this masters thesis report. Their interest in the results from the software is
due to the importance of being able to assessing the performance of their solar cells
at their test site at Ultuna, Uppsala in Sweden.

A commonly used simple model of determining the temperature coefficient is based
on the assumption that the relation between the system efficiency and the cell 
temperature is linear. The results from the analysis made with this software tells 
however that this is not the case. The temperature coefficient seems to vary 
significantly around a mean value, and its value at lower irradiance differ from those
at high irradiance. The trend for the relative change of the efficiency for varying 
irradiance is however somewhat consistent with the expected, when compared to
what is given on the product data sheet for Solibro's SL2 modules.
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Executive summary 

The temperature coefficient for solar cells describes a simplified linear relation for the 
cell efficiency, voltage, current or other photovoltaic (light induced electrical power) 
performance parameter with respect to the cell temperature. The relation between 
these parameters and the cell temperature is in reality not linear, but varies depending 
on several other factors that are not included in the simplified model.  
 
Solar cell manufacturers usually include a value of the temperature coefficient in their 
product data sheets. The value has been established by an independent testing institute 
who performs tests indoors under standard test conditions corresponding to a certain 
solar irradiance, cell temperature and light spectrum. These conditions rarely or never 
occur outdoors where the solar modules are meant to serve their purpose of generating 
electricity for households and industries etc.  
 
In this masters thesis project, a software has been developed to calculate the 
temperature coefficient for solar cell modules mounted outdoors in a test field outside 
Uppsala, Sweden. The software  returns several statistical parameters that points 
towards one single coefficient with varying certainty. It is then up to the user to 
evaluate the significance of the returned values. 
 



Sammanfattning 

Temperaturkoefficienten hos en solcell har sedan tidigare forskning konstaterats ha 
stor inverkan på bl.a. uteffekten. Beräkningen för vilken uteffekt som levereras sker 
vid STC (Standard Test Conditions) som definierats vid konstant instrålningsintensitet 
1000 W/m2, celltemperatur 25°C och ljusspektra motsvarande den vid AM (Air Mass) 
1,5, d.v.s. då ljuset färdas en sträcka genom atmosfären motsvarande 1,5 gånger dess 
tjocklek. För varje grad cellen stiger i temperatur relativt referenstemperaturen 25°C 
minskar effekten relativt föregående värde med en viss procent, likaså ökar den vid 
temperaturer under 25°C.  
 
För en solcellstillverkare är det viktigt att kunna ange ett flertal prestandaparametrar 
på produktdatabladen som förses kunderna. Däribland anges temperaturkoefficienten 
vid STC. Denna situation uppstår dock ytterst sällan i verkligheten och säger därför 
mycket lite om hur solcellen kommer prestera i fältmiljö. 
 
Solcellers prestanda varierar inte bara beroende på celltemperaturen, utan, utöver 
många andra parametrar, även beroende på solinstrålningsintensiteten. Den relativa 
verkningsgraden vid olika instrålning är även den en parameter som ibland anges på 
produktdatabladen som ”Weak light performance”. 
 
Dessa prestandaparametrar bestäms normalt under kontrollerad laboratoriemiljö, där 
t.ex. instrålningen kan hållas konstant och därmed kan temperaturkoefficentens värde 
genom känslighetsanalyser bestämmas vid olika förhållanden. Sådana 
certifieringstester utförs av obereoende testinstitut och är mycket kostsamma. I och 
med detta i kombination med det faktum att de förhållanden, varvid testerna utförs, 
sällan förekommer i verkligheten, ser beställaren av detta examensarbete, Solibro 
Research AB, därför behovet av att kunna utvärdera sina solceller på egen hand och i 
fältmiljö där solcellerna faktiskt kommer att användas. 
 
Detta examensarbete har därmed syftat till att utveckla ett mjukvaruprogram som 
beräknar temperaturkoefficient och relativ verkningsgrad vid varierande instrålning, i 
avseendet att Solibro Research AB ska kunna utvärdera sina experiment på plats i 
Ultuna, Uppsala. 
 
Temperaturkoefficienten kan användas för att med en förenklad linjär modell beräkna 
verkningsgraden vid olika celltemperaturer. Verkligheten är dock en annan och 
resultatet av de analyser som gjorts i detta examensarbete visar att de beräknade 
värdena inte följer ett linjärt samband utan har en varierande stor spridning kring ett 
medelvärde, som dessutom varierar beroende på vilken solinstrålningsintensitet som 
utforskas. 



Programmet som utvecklats levererar ett antal statistiska parametrar som i olika grad 
av säkerhet ger en indikation på vad temperaturkoefficienten hos de undersökta 
solcellsmodulerna har för värde. Det är sedan upp till användaren att utvärdera med 
olika experiment hur trovärdigt resultatet är. 
 
Tabell 1 innehåller de preliminära resultaten från de analyserade dataserierna i denna 
rapport och visar hur temperaturkoefficienten, !!"#, kan variera beroende på om den 
undersöks för hela instrålningsintervallet 200-1000 W/m2 eller endast vid den högsta 
intensiteten. Tabellen innehåller medelvärdet från 5-7 dagar i Knivsta och Delitzsch, 
medan i brist på tillförlitlig temperaturdata visas endast exempel från en molnig 
respektive solig dag i Ultuna. 
 
Tabell 1. Medelvärdet av temperaturkoefficient för de olika undersökta platserna under 7 
molniga dagar respektive 5-7 soliga dagar för Knivsta och Delitzsch. Endast en molnig 
respektive solig dag för Ultuna. Varierande respektive konstant instrålningsintensitet. Data 
har filtrerats med 95 % konfidensintervall kring ursprungliga medelvärdet. 

 Molniga dagar Soliga dagar 
Plats !!"#, varierande 

instrålning, 95 % 
k.i., [%/°C] 

!!"#, högsta 
instrålning, 95 % 
k.i., [%/°C] 

!!"#, varierande 
instrålning, 95 % 
k.i., [%/°C] 

!!"#, högsta 
instrålning, 95 % 
k.i., [%/°C] 

Knivsta -0,13±0,11 -0,21±0,01 -0,16±0,07 -0,31±0,20 
Delitzsch -0,49±0,12 -0,40 -0,62±0,09 -0,45±0,14 
Ultuna -0,10 -2,24 -1,21 -1,97 
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1. Introduktion – solenergi 

1.1. Syfte och frågeställning 
I takt med att solcellsbranschen växer och kunderna blir alltmer kvalitetsmedvetna 
ökar behovet för producenterna att kunna utvärdera och redovisa modulernas 
prestanda i fältmiljö, i vilket anläggningen kommer att användas. I dagsläget förser de 
flesta producenter sina kunder och potentiella köpare med produktdatablad där 
prestandaindikatorer som temperaturkoefficienter och relativ förändring av 
verkningsgraden vid varierande instrålning finns angivna. Informationen är framtagen 
av oberoende testinstitut som är certifierade att fastställa dessa indikatorer i 
laboratoriemiljö där man med god precision kan kontrollera de faktorer som inverkar 
på cellernas prestanda. Dessa faktorer innefattar exempelvis modultemperatur och 
instrålningsintensitet. En känslighetsanalys kan då utföras genom att en faktor i taget 
varieras för att undersöka dess inverkan på uteffekten. I fältmiljö varierar alla 
parametrar i stort sett samtidigt, vilket kräver en djupare analys av ofta stora mängder 
mätdata för att med viss tillförlitlighet kunna utvärdera prestandan. 
 
Generellt anges på produktdatablad för solcellsmoduler den effekt som uppmätts vid 
referenstillståndet STC, vilket definierats som  instrålningen 1000 W/m2, 
modultemperatur 25°C och det ljusspektra som förekommer vid AM 1,5. Detta 
tillstånd inträffar dock ytterst sällan i verkligheten, vilket innebär att 
prestandaindikatorerna egentligen säger mycket lite om hur modulerna kommer att 
prestera i fält. 
 
Detta examensarbete har utförts på Solibro Research AB i Uppsala, där forskning och 
utveckling utförs på tunnfilmssolceller av typen CIGS (Copper Indium Gallium 
Selenide). Syftet med arbetet var att med hjälp av MATLAB skapa en programvara 
som kan användas för att utvärdera temperaturkoefficienten och prestandan under 
varierande instrålning i fältmiljö för Solibros räkning. Intresset för slutprodukten 
grundar sig i behovet av att dels kunna utvärdera resultat av nya 
tillverkningsexperiment och dels för att undersöka om modulerna håller vad 
produktdatabladen lovar kunderna, utan att behöva skicka modulerna till oberoende 
testinstitut för kostsamma certifieringstester. 
 

1.2. Disposition och avgränsningar 
De data som använts under utvecklingen av programvaran kommer från ett testfält 
intill Solibros anläggning i stadsdelen Ultuna i Uppsala, en skola i Knivsta och en 
villa i Delitzsch i Tyskland. Både bra och dåliga soldagar har noggrant valts ut för att 
jämföra vad olika väderförhållanden har för inverkan på resultaten. Mätdata som 
samlats in kategoriserades som bra respektive dåliga dagar, med vilket menas att bra 
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dagar innehar en solinstrålningskurva som går i en någorlunda jämn båge utan större 
inslag av flimmer. Dåliga dagar kan innehålla instrålningskurvor som aldrig riktigt 
stiger, typiskt vid mulet väder, eller halvklara dagar där stackmoln växelvis skuggar 
modulerna vilket avspeglas som kraftigt flimmer i instrålningskurvan. 
 
Filtrering av insamlad mätdata har utförts i tre steg. Först avlägsnades de punkter som 
tolkats som oönskat brus, s.k. extrema outliers. Därefter trimmades datamängden med 
99 % respektive 95 % konfidensintervall, d.v.s. radering av värden som faller utanför 
övre och undre gränsen för intervallen kring medelvärdet, då de tolkas som brus. 
Dessa avvikande värden skulle annars påverka medelvärdet för mycket vid den 
statistiska analys som utförs. 
 
Eftersom produktdatabladen endast anger prestanda för instrålningsintensiteter från 
200 W/m2 begränsas analysen i större delen av detta arbete till mätvärden från 
200 W/m2 och uppåt. 
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

2.1. Teori 
Fysiken bakom solceller och hur de fungerar grundar sig i den fotoelektriska effekten 
som Henri Becquerel beskrev år 1839 [1]. För att förstå vad som händer när ljus 
träffar solcellen krävs kunskap om Bohrs atommodell och konceptet bandgap.  
 
En atom består enligt Bohrs modell av en kärna med positivt elektriskt laddade 
protoner, oladdade neutroner, samt ett skal med negativt laddade elektroner som 
färdas i omlopp kring kärnan. Avståndet mellan kärnan och elektronernas 
omloppsbana kring denna motsvarar elektronens energitillstånd. De olika 
energitillstånden som en elektron kan befinna sig i benämns som skal med 
beteckningarna K, L, M o.s.v. För att exempelvis flytta en elektron från skal K till 
skal L krävs energimängden 10,2 eV. Om man istället betraktar flera atomer som 
tillsammans bildar en kristallformation, eg. ett ämne såsom kisel, kommer 
energinivåerna att bilda olika energiintervaller, s.k. band, som elektronerna kan 
befinna sig i. Det band som innehar elektroner längst ifrån kärnan kallas för 
valensband, och det första band som normalt inte innehar elektroner kallas för 
ledningsband. Avståndet mellan dessa band, som bestämmer mängden energi som 
krävs för att förflytta en elektron mellan dem, kallas för bandgap [2]. 
 
Den fotoelektriska effekten bygger på att om energin hos fotonerna i ljuset från solen 
motsvarar eller överträffar ett materials bandgap, och träffar elektronerna kring 
atomkärnorna, exciteras dessa till ett högre energitillstånd, från valensband till 
ledningsband. En elektrisk potential, och därmed ett elektriskt fält uppstår. Denna 
potential kan nyttjas till elektriskt arbete om elektronerna leds i en yttre krets innan de 
återgår till sitt ursprungliga energitillstånd. Strömmen som alstras är en likström som 
måste omvandlas till växelström i en växelriktare innan den kan nyttjas i fastigheten 
eller skickas ut på elnätet. 
 
Det finns flera tekniker för att producera solceller. De kommersiella teknikerna kan 
delas in i två huvudkategorier; kiselsolceller och tunnfilmssolceller. Den vanligaste är 
kiselsolcellen som år 2014 utgjorde ca 92 % av världsmarknaden [3]. Kiselsolcellen 
har funnits längre än tunnfilm och brukar kallas första generationens solceller.  
 
Kiselsolcellen finns i sin tur i flera karakteristiska utföranden: enkristallint, 
multikristallint, polykristallint och mikrokristallint kisel. Vilken grupp en specifik 
solcell tillhör avgörs av storleken av kiselkristallerna som utgör materialet [4]. 
 
Tunnfilmssolceller finns även de i flera olika utföranden. Främst utgörs produktionen 
av kadmiumtellurid (CdTe), amorft kisel (a-Si) och koppar-indium-gallium-selenid 
(CIGS) [2]. Just CIGS är den typ av solcell som Solibro tillverkar. På ett glassubstrat 
beläggs först ett skikt molybden som agerar bakkontakt. Därefter förångas under 
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vacuum de fyra aktiva ämnen som givit solcellstypen sitt namn. Som ett buffertskikt 
deponeras sedan ett lager kadmiumsulfid innan slutligen aluminiumdopad zinkoxid 
sputtras i ett tunt skikt för att leda strömmen som uppstår då solen lyser på cellen. 
 

 
Figur 1. CIGS-solcell i genomskärning. Källa: K. Mertens [2]. 

En solcell är i sig inte tillräcklig för att driva större maskiner eller förse hushåll med 
elektricitet. Typiska värden på spänning för högeffektiva CIGS-solceller kan vara 
0,7 V [5]. Därför seriekopplas cellerna och benämns istället för modul. Solibros SL2-
moduler kommer t.ex. då upp i över 100 V vid STC [8]. 
 
I själva verket är kisel, liksom CIGS, en halvledare och används i 
elektronikkomponenter som dioder och transistorer. Förändringar av dioders 
elektriska egenskaper vid olika temperaturer gäller således även för solceller. Vid en 
ökning av temperaturen hos halvledare kan elektroner frigöras från sina bindningar till 
atomkärnan och lyftas till ledningsbandet. Detta leder till en ökad mättnadsström som 
i sin tur leder till en sänkning av spänningen vid öppen krets [2]. Då effekt är 
produkten av ström och spänning, blir resultatet att vid ökad temperatur minskar 
effekten.  
 
En solcells elektriska karaktäristik undersöks ofta med en IV-kurva, vilket är en graf 
där förhållandet mellan strömmen och spänningen ritas upp. En jämförelse av IV-
kurvan vid samma solinstrålning och olika celltemperaturer påvisar skillnaden i 
spänning i Figur 2. Vid ! = 0![!] avläses kortslutningsströmmen!!!" , medan vid 
! = 0![!] avläses spänningen för öppen krets !!" . Den maximala effekten, !!"" 
(Maximum Power Point), beräknas där produkten av!! och ! är störst. Vid denna 
punkt på kurvan avläses !!"" och !!"". 
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Figur 2. IV-kurva för Solibros SL2-modul. Källa: Solibro GmbH [8]. 

 

2.1.1. Temperaturkoefficient 
Temperaturkoefficienten hos solceller kan undersökas med avseende på flera olika 
elektriska parametrar så som spänning, ström och effekt. Dess inverkan på solcellens 
prestanda är betydlig och kan ofta avgöra hur ett solcellssystem designas [7]. 
 
Den elektriska verkningsgraden hos solceller antas enligt Evans [5] följa ett linjärt 
samband med modultemperaturen enligt formeln 

 

! = !!"# 1 − !!"# ! − !!"#  (1) 

där 
 

! = !
! (2) 

D.v.s. verkningsgraden, ! , är kvoten mellan effekten, !! !
!! , och 

instrålningsintensiteten, !! !
!! . Vidare är !!"#  verkningsgraden vid STC då 

modultemperaturen är !!"# = 25°!  och instrålningsintensiteten !!"# = 1000! !
!! . 

Temperaturkoefficienten, !!"# , är lutningskoefficienten för denna linjära 
approximation. Den kan isoleras och beräknas när två olika effekter,!!! och !!, och 
modultemperaturer, !! respektive !!, har uppmätts vid samma instrålningsintensitet 
!. Detta beskrivs närmare i avsnitt 5.2. 
 
För varje grad cellen stiger i temperatur relativt referenstemperaturen 25°C minskar 
alltså effekten relativt föregående värde med en viss procent, likaså ökar den vid 
temperaturer under 25°C.  
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Vanligtvis antas att temperaturkoefficienten är densamma oberoende av 
instrålningsintensiteten, det är emellertid enligt King & Kratochvil [7] bara en rimlig 
förenkling. I själva verket kan det exempelvis skilja -12 % från 1000 W/m2 till 200 
W/m2 [8]. 
 
Tabell 2 visar ett urval av olika solcellstekniker och några typiska värden på deras 
temperaturkoefficienter för PMPP uppmätta vid STC.  
 

Tabell 2. Typiska temperaturkoefficienter för olika solcellstekniker [12] 
Teknik Temperaturkoefficient, PMPP (%/°C) 
Monokristallint kisel -0,40 
Multikristallint kisel -0,45 
Amorft kisel -0,20 
Mikromorft (mikrokristallint/amorft) kisel -0,26 
CIGS -0,36 
Kadmiumtellurid -0,25 

 

2.1.2. Prestanda vid låg solinstrålning 
En annan egenskap hos solcellsmodulen som tillverkarna ibland anger på sina 
produktdatablad är prestandan vid låg solinstrålning. Informationen består ofta av en 
graf som visar hur verkningsgraden varierar relativt nominell verkningsgrad, d.v.s. 
den vid nominell effekt och STC. Den relativa verkningsgraden är alltså kvoten 
mellan verkningsgraden vid aktuell instrålningsintensitet,!!, och verkningsgraden vid 
1000 W/m2, vilket visas i ekvation (3). 

 
 

!!
!!"#

=
!!
!
!!"#
!!"#

 (3) 

där !!  är effekten vid instrålningsintensiteten !. 
 
I laboratorietester hålls samtliga variabler konstanta utom instrålningsintensiteten som 
varieras mellan 200 och 1000 W/m2. Verkningsgraden vid varje instrålningsintensitet 
jämförs sedan med den vid maximal instrålning.  
 
En förändring av den relativa verkningsgraden vid låg solinstrålning förväntas 
förekomma eftersom effekt är produkten av ström och spänning, vilka minskar på 
olika sätt vid minskande instrålning. Strömmen är nästintill proportionell mot 
instrålningen, medan spänningen minskar med  den naturliga logaritmen av 
solinstrålningen [2]. Alltså avtar effekten, och därmed den relativa verkningsgraden 
något mer än linjärt vid minskande solinstrålning. 
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Figur 3 visar att verkningsgraden för Solibros SL2 CIGS tunnfilmsmodul vid 200 
W/m2 motsvarar 96 % av den vid 1000 W/m2.  
 

 
Figur 3. Förändring av modulverkningsgraden (relativt nominell effekt vid STC). Källa: 
Solibro GmbH [8]. 
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2.2. Tidigare forskning 
 
Att ta reda på en solcells exakta temperaturkoefficient i fältmiljö är inte trivialt. 
Många olika metoder har föreslagits, däribland regressionsanalys av stora mängder 
mätdata över lång tid såväl som korta experiment med skuggtester. Det finns dock en 
standard för hur temperaturkoefficienten ska testas, men endast för två av flertalet 
olika prestandaparametrar som går att bestämma enligt King et al. [7], nämligen för 
ström och spänning. De menar däremot att för att kunna modellera en anläggnings 
elektriska prestanda korrekt behövs åtminstone fyra parametrar; !!" , !!"", !!"  och 
!!"". Det här examensarbetet ämnar dock att bestämma temperaturkoefficient med 
avseende på effekten. 
 
Ishii et.al. [11] undersökte även hur temperaturkoefficienten varierar beroende på hur 
lång tid kiselmoduler exponeras för solljus. De kom fram till att i ett tidsspann på 
några timmar är temperaturkoefficienten negativ, medan en längre exponering medför 
en positiv temperaturkoefficient. Två förklaringar till resultatet påstår de vara 
materialförändring p.g.a. uppvärmning och ljusmättnad, s.k. ”light soaking”. 
Fenomenet light soaking är inte helt definierat ännu och tycks ha olika resultat på 
olika solcellstyper [9]. 
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3. Problemställning: att bestämma modulers 
prestanda i fältmiljö 

 
Liksom i de flesta industrier strävar solcellstillverkare konstant efter högre prestanda. 
Tillverkarnas forskningsverksamhet bygger på att kunna utvärdera sina experiment 
och därefter modifiera processtegen för att hela tiden nå högre verkningsgrad m.m. 
Ett sätt att få information om hur modulerna presterar är att utföra mätningar av den 
ström och spänning som genereras när de i ett absolut mörkt rum ”flashas”, d.v.s. 
utsätts för en ljusblixt motsvarande 1000 W/m2. Dessa mätningar ger information om 
prestanda vid ett tillfälle i kontrollerad miljö vad gäller temperatur, vindhastighet och 
luftfuktighet m.m, till skillnad från där de faktiskt kommer att användas.  
 
Programmet som utvecklats i detta examensarbete syftar främst till att användas för 
analys av mätdata från testfältet i Ultuna.  
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4.  Beskrivning av systemen 
 
De mätvärden som använts för att utveckla och testa programvaran som tagits fram 
kommer från tre olika anläggningar. Två av dem finns i Uppsala och Knivsta och det 
tredje i Delitzsch i Tyskland. Anläggningarna består av CIGS-moduler av olika 
karaktär från Solibro och en mätutrustningsuppsättning bestående av en pyranometer 
för mätning av solinstrålningen, en temperatursensor för mätning av 
modultemperaturen, en datalogger från Meteocontrol för loggning av temperatur och 
instrålning men även uteffekten från modulerna på växelströmssidan. Utöver det är 
även testfältet i Ultuna utrustat med en HIOKI Power Analyzer för att kunna mäta 
uteffekten även på likströmssidan. Meteocontrol-enheten loggar medelvärden av 
mätdata varje minut, medan HIOKI-enheten loggar varje sekund. 
 

 
Figur 4. Meteocontrol mätenhet för mätning av instrålningsintensitet, modultemperatur och 
uteffekt på växelströmssidan. 

 

 
Figur 5. HIOKI Power analyzer för mätning av uteffekt på både växelströms- och 
likströmssidan. 
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4.1. Anläggning på Knivsta skola  
 
 

 
Figur 6. Anläggningen på Knivsta skola.  
Källa: Solibro Research AB och  
Meteocontrol 

 

Anläggningen består av två subsystem, 
där den ena består av 250 st Solibro SL2-
moduler på 115 Wp och den andra av 55 
st. De är kopplade mot nätet via 5 
respektive 1 Growatt 5000 växelriktare. 
 
Nominell DC output: 35,09 kWp 
Modularea: 287 m² 
 
Mätutrustningen består av en 
meteocontrolenhet som loggar effekt, 
solinstrålning, omgivande temperatur och 
modultemperatur var 5:e minut. 
Modultemperatursensorn sitter på 
baksidan av en av modulerna.  

 

4.2. Anläggning i Delitzsch 
 
 

 
Figur 7. Anläggningen på en villa i Delitzsch. 
Källa: Solibro Research AB och 
Meteocontrol 

Anläggningen i Delitzsch är monterad på 
taket på en villa och består av 72 st 
Solibro SL1-75F-moduler och en 
Sunways AT 4500 växelriktare. 
 
Nominell DC output: 5,4 kWp 
Modularea: 55 m2 

 

Mätutrustningen är identisk med den på 
skolan i Knivsta och mätvärden loggas 
även där var 5:e minut till databasen för 
meteocontrol. 
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4.3. Testfält på Vallvägen  

 
Figur 8. Testfältet utanför Solibro Researchs 
lokaler i Ultuna.  

Testfältet i Ultuna består av fyra separata 
system som testas för olika syften. Det 
system som använts i detta 
examensarbete består av 15 st Solibro 
SL2-moduler på 110 Wp och en Growatt 
2000HF växelriktare. 
 
Nominell DC output: 1,65 kWp 
Modularea: 14 m2 

 

Mätutrustningen består av samma 
uppstänning som de tidigare nämnda 
systemen, med tillägg av HIOKI Power 
Analyzer som registrerar mätvärden varje 
sekund.  
 

 

 

 
Figur 9. Mätstationsrum, Ultuna. Från vänster ses växelriktare (1), elskåp (2), HIOKI Power 
Analyzer (3) och Meteocontrol-enheten (4). 
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5. Metod, matematisk modell och statistisk metod 

5.1. Metod 
 
De data som behövs för att beräkna temperaturkoefficienten framgår ur ekvation (1) 
och (2) som instrålningsintensitet, uteffekt och modultemperatur.  
 
För att kunna validera att programmet beräknar temperaturkoefficienten korrekt, 
skapades först en syntetisk dataserie där uteffekter beräknats med hjälp av kända 
samband mellan instrålning, omgivningstemperatur och modultemperatur, samt med 
en given verkningsgrad och en förutbestämd temperaturkoefficient på -0,37 %/°C 
motsvarande den som är given på Solibros produktdatablad. Först efter att ha 
bekräftat att programmet extraherar just detta värde, gjordes försök på fältdata. 
 
För att med uppmätta effekter och modultemperaturer vid respektive 
instrålningsintensitet kunna beräkna temperaturkoefficienten behövde de 
kontinuerliga dataserierna sorteras. Samtliga mätpunkter med effekt och temperatur 
sorterades med avseende på instrålningsintensitet i stigande ordning. Därefter 
beräknades temperaturkoefficienten mellan alla mätpunkter som registrerats vid 
respektive instrålning. Då definitionen av temperaturkoefficient avser förhållanden 
vid STC är det den beräknade koefficienten vid just 1000 W/m2 som är av störst 
intresse. Beräkningar skedde dock vid samtliga intensiteter med avsikten att 
undersöka huruvida koefficienten skiljer beroende på instrålning eller ej, samt för att 
kunna beräkna och jämföra verkningsgraden mot den vid maximal instrålning. 
 
När det gäller utvärdering av den relativa verkningsgraden vid olika 
instrålningsintensiterer var första steget att sortera in mätdata i intervall med avseende 
på instrålning. Detta följer av att ekvation (1) gäller för en konstant 
instrålningsintensitet. Med hjälp av den beräknade temperaturkoefficienten 
beräknades sedan den effekt som respektive mätpunkt, enligt ekvation (1), ska råda 
om celltemperaturen vore 25°C. För respektive instrålningsintensitet användes 
därefter ekvation (3) för att beräkna verkningsgrad i förhållande till den vid STC. 
 

5.2. Matematisk modell 
 
Generellt utgår det här examensarbetet från att uteffekten hos en solcellsanläggning 
kan uppskattas med sambandet ! = !! ∙ !! ∙ !! där !! är modulens märkeffekt, !!  är 
en funktion av instrålningsintensiteten som ges av (3), medan !! i sin tur är definierad 
enligt (1) som !! = 1− !!"#(! − 25) där !!"# söks. 
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Ekvationerna som använts är: 
 

 
 

!!"# =
!

1 − ! !! − !!"#
 (4) 

där 

 

! = !! − !!
!!(!! − !!)

 

 

(5) 

Ekvation (4) tillhandagavs av handledaren medan ekvation (5) är given av Mertens 
[2]. 

5.3. Statistisk analys 
De beräknade temperaturkoefficienterna visar att solcellsmodulerna inte fullt ut följer 
det linjära samband som teorin förespår, vilket framgår i avsnitt 6 Resultat. 
Datamängden innehåller stora mängder brus, s.k. outliers, vilka filtreras bort för att få 
en mer tillförlitlig statistik. Den första filtreringen görs efter att ha undersökt resultatet 
visuellt och lokaliserat extrema outliers som uppenbart inte ska tillhöra den 
datamängd som ska ligga till grund för den statistiska analysen. Dessa värden kan 
bero på instrumentfel eller andra avvikelser i analysprocessen och bör inte inkluderas 
då de kan ha missvisande inverkan på resultatet [13].  
 
Distributionen av de beräknade temperaturkoefficienterna testas först för hypotesen 
att den kommer från en normalfördelning. Funktionen probplot.m kan användas för 
att verifiera huruvida distributionen är normalfördelad eller ej. Figur 10 visar en 
streckad linje som går genom 25:e respektive 75:e percentilen tillsammans med 
datapunkter som kommer från en normalfördelning. Om mätvärdena bildar en rak 
linje kan slutsatsen dras att distributionen kommer från en normalfördelning [14]. De 
värden som avviker från den räta linjen långt ut mot gränserna av intervallet påvisar 
att s.k. svansar förekommer, d.v.s. att mätvärden långt ifrån medelvärdet existerar. 
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Figur 10. Sannolikhetskurva för en normaldistribution. 

Motsvarande figur för en dataserie från Delitzsch, Figur 11, visar att distributionen 
kommer från en normalfördelning men att det förekommer ett visst brus, vilket 
framgår av svansarna till vänster och höger.  
 

 
Figur 11. Sannolikhetskurva för dataserien från Delitzsch. 

Den visuella bedömningen görs sedan med hjälp av en kumulativ fördelningsfunktion 
där grafen avslöjar inom vilket intervall de flesta värden befinner sig. En bedömning 
görs då av användaren inom vilka gränsvärden det är intressant att fortsätta med 
analysen. Att inte utesluta extrema avvikelser har annars en alltför stor inverkan på 
t.ex. medelvärdet och standardavvikelsen [13]. I Figur 12 visas ett exempel på hur 
fördelningsfunktionen för en normaldistribution ser ut. 
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Figur 12. Exempel på kumulativ fördelningsfunktion för en normaldistribution med värden -
10<X<10 med väntevärde 0 och standardavvikelse 1. 

En likadan figur för en dataserie från anläggningen i Delitzsch före och efter 
exkludering av extremt avvikande värden möjliggör en bedömning av vilket intervall 
som ska fokuseras på. Den vänstra grafen i Figur 13 visar hela intervallet medan den 
högra visar en vy koncentrerad till det intervall som bedömts vara mest intressant. 
Den högra figuren synliggör även att det förekommer en avvikande stor mängd 
datapunkter med värdet 0. Dessa värden uppkommer då beräkningen av 
temperaturkoefficienten har utförts på mätserier där uppmätta effekter med värdet 0 
har förekommit och tillför alltså inte något till analysen. Dessa värden filtreras bort i 
efterföljande steg. 
 

 
Figur 13. Kumulativ fördelningsfunktion för en dataserie från anläggningen i Delitzsch före  
och efter att extrema avvikelser och nollvärden har exkluderats. 
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Efter exkludering av avvikande koefficienter används MATLAB-funktionen 
histcounts.m för att fördela datamängden i s.k. bins, d.v.s. delmängder med övre och 
undre gränsvärden. Gränsvärdena är ursprungligen definierade att innesluta 
koefficienter avrundade till andra decimalen. Därefter utförs en summering av det 
antal koefficienter som faller innanför gränsvärden för respektive koefficient över 
hela intervallet. Resultatet blir likvärdigt ett underlag för ett histogram, men används 
nu för att beräkna sannolikheten för respektive temperaturkoefficient, medelvärde och 
standardavvikelse för hela dataserien, men framför allt vilken koefficient som 
förekommit flest gånger. 
 
Sannolikheten för varje beräknad temperaturkoefficient beräknas enligt ekvation (6). 
Väntevärdet och standardavvikelsen hos datamängden beräknas med MATLAB-
funktionerna mean respektive std. 
 

  

!(!) = !
!"#!$!! 

 

(6) 

 
I programmet anges även medianvärdet och den mest frekvent förekommande 
koefficienten. Vid händelsen att antalet av den mest förekommande koefficienten 
upprepas av flera olika koefficienter, visas i resultatet den som ligger närmast den 
förväntade (-0,37 %/°C). Samtliga av de mest frekventa koefficienterna sparas dock i 
en separat vektor för att kunna undersökas vid behov. 
 

5.4. Utveckling av MATLAB-kod  

5.4.1. Kod för syntetiska data 
Den syntetiska dataserien framställdes med en förutbestämd temperaturkoefficient 
som sattes till -0,37 %/°C, samma koefficient som anges på produktdatabladet för 
Solibros SL2-moduler. Med hjälp av den koefficienten, en instrålningskurva som 
längs en tidsaxel med 5 minuters steglängd går från 0 till 1000 W/m2, en 
omgivningstemperaturkurva som funktion av tiden samt en modultemperaturkurva 
som funktion av instrålning och omgivande temperatur beräknades uteffekten. Dessa 
uteffekter, dess korresponderande värde för solinstrålning och modultemperatur 
importerades sedan i MATLAB som underlag för testning vid utvecklingen av 
programvaran. 
 
För att verifiera att programmet beräknar temperaturkoefficienten korrekt innan 
försök görs på fältdata, analyserades de syntetiskt framställda modultemperaturerna 
och effekterna för instrålningsintervallet 0-1000 W/m2. Resultatet visas i avsnitt 6. 
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5.4.2. Test och modifiering av kod för fältdata 
För att testa programmet med verkliga fältdata importerades excelfiler med mätdata 
som hämtats från databasen för meteocontrolenheten och CSV-filer från HIOKI-
enheten. Eftersom de syntetiska dataserierna skapats för att efterlikna det format som 
levereras från Meteocontrol-enheten erfordrades ingen modifikation av vare sig 
dataformat eller MATLAB-kod. Däremot krävdes några ingrepp på dataserierna från 
HIOKI Power Analyzer. Då mätvärdena registreras varje sekund för HIOKI medan 
meteocontrol registrerar medelvärden över varje minut, skrevs en funktion som läser 
in HIOKI-data och beräknar medelvärden av effekten minutvis. 
 

5.5. Databehandling 

5.5.1. Filtrering av avvikande data 
Utöver den visuella bedömningen och exkluderingen av extremt avvikande 
temperaturkoefficienter, krävdes även ingrepp på temperaturdata från mätutrustningen 
i Ultuna. Då dataserierna från modultemperatursensorn innehåller mycket brus, 
befarades att resultatet av beräkningarna av temperaturkoefficienterna kommer att bli 
opålitligt.  
 
Genom att approximera de spridda mätvärdena till en kurva med hjälp av MATLAB-
funktionen fit som anpassar en kurva till uppmätta data, kunde nya jämnare 
temperaturvärden genereras för att sedan beräkna en mer tillförlitlig 
temperaturkoefficient. För att få en kurva som är tillräckligt jämn men inte går genom 
alla mätpunkter, ty då skulle samma orimliga resultat falla ut, korrigerades fit-
funktionens utjämningsparameter.  
 
Utjämningsparametern, som är en skalär mellan 0 och 1, bestämmer hur noga kurvan 
följer mätvärdena. För att bestämma ett lämpligt värde på skalären användes 
funktionen först på temperaturvärden från Knivsta-anläggningen, som har en mycket 
jämnare temperaturserie. Utjämningsparametern ställdes för Knivsta-data till 1 så att 
linjen går genom varje mätpunkt, för att få en bild av hur temperaturkurvan borde se 
ut. Inställningen av utjämningsparametern till Ultuna-data sattes slutligen till 
0,99999999 så att jämnheten hos den approximerade temperaturkurvan för Ultuna var 
så lik den från Knivsta som möjligt. Därefter evaluerades kurvans värden vid samtliga 
mätpunkter med funktionen eval och den brusiga mätserien ersattes. 
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Figur 14. En kurva av temperaturdata från Knivsta-anläggningen. R2 = 1. 

 

 
Figur 15. Approximering till en kurva av temperaturdata från Ultuna-anläggningen. R2 = 
0,99068. 
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6. Resultat 

6.1. Temperaturkoefficient 

6.1.1. Fältdata: Knivsta Skola 
Mätdata från anläggningen på Knivsta skola är tillgänglig via ett gränssnitt på 
hemsidan för meteocontrol-enheten. Där visas instrålning, uteffekt, omgivande 
temperatur och modultemperatur. I Figur 16-Figur 19 visas data från en halvklar dag 
och en solig dag. Den större spridningen av beräknade temperaturkoefficienter för 
dagar med fluktuerande solinstrålningsintensitet medför en större avvikelse av 
medelvärdet från den förväntade temperaturkoefficienten.  
 
För Knivsta den 30 april 2016 exkluderades först inga extrema värden avsiktligt för 
att med Figur 17 kunna jämföra ursprunglig data med den soliga dagen i Figur 19. 
Medelvärdet av temperaturkoefficienten beräknades med 95 % konfidensintervall till 
0,24 %/°C och standardavvikelsen 2,15 %/°C.  
 
 

Figur 16. Solinstrålning och uteffekt i Knivsta en halvklar dag, 30 april 2016. Ti
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Figur 17 visar de beräknade temperaturkoefficienterna plottade mot aktuellt 
instrålningsintervall. En orange referenslinje visar var i grafen den på 
produktdatabladet angivna koefficienten -0,37%/°C ligger, medan den blå streckade 
linjen anger läget på det beräknade medelvärdet för aktuellt dataset då endast extrema 
avvikelser har exkluderats. De två gröna linjerna markerar var gränserna går för 95 % 
konfidensintervall. Notera att i programmet används notationen !!"#$$  istället för 
!!"#. 
 

 
Figur 17. Beräknade temperaturkoefficienter för varierande solinstrålning i Knivsta en 
halvklar dag, samma dag som i Figur 16. Medeltemperaturkoefficient = 0,24 %/°C, 
standardavvikelse = 2,15 %/°C. 

För en solig dag knappt en vecka senare beräknades medelvärdet till -0,05 %/°C och 
den mycket lägre standardavvikelsen 0,85 %/°C. 
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Figur 18. Solinstrålning och uteffekt i Knivsta en solig dag, 5 maj 2016. 
 

Det syns tydligt i Figur 19 att koefficienterna är mer koncentrerade och medelvärdet 
närmare referenslinjen för en solig dag jämfört med en molnig. Ett extremvärde på 
-22,3  %/°C syns dock ej i figuren. 
 

 
Figur 19. Beräknade temperaturkoefficienter för varierande solinstrålning i Knivsta en klar 
dag, samma dag som i Figur 18. Medeltemperaturkoefficient = -0,05 %/°C, 
standardavvikelse = 0,85 %/°C. 

 
Samma kontroll gjordes för molniga och soliga dagar i både Knivsta och Delitzsch. 
Tabell 3 illustrerar variationen av beräknade medelvärden, standardavvikelser, 
medianer och den mest frekventa koefficienten för högsta respektive varierad 
instrålning under molniga dagar med 99 % konfidensintervall. Tabell 4 visar 
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detsamma men för 95 % konfidensintervall. Tabell 5 och Tabell 6 visar samma sak 
men för soliga dagar. Tabell 7 visar slutligen en sammanställning av resultaten. 
 
P.g.a. en defekt instrålningsmätare i Knivsta fanns inte tillförlitlig data tidigare än i 
slutet på mars, vilket begränsade antalet soliga dagar att analysera. 
 
Tabell 3. Resultat från Knivsta enstaka dagar, halvklara till molniga. 99 % 
konfidensintervall. 

99 % konfidensintervall 

Dag G 
 [W/m2] 

βref 
[%/°C] 

Standard-
avvikelse 
[%/°C] 

βref  vid 
högsta G 
[%/°C] 

Median 
[%/°C] 

Mest frekvent βref 
[%/°C]  

(sannolikhet, %) 
160401 220-810 -0,81 0,93 -2,83 -0,53 -0,35 (6,3) 
160404 220-550 0,10 0,24 -0,37 0,18 -0,37 (20) 
160405 220-660 -0,31 0,42 0,30 -0,27 -0,45 (20) 
160409 220-560 -0,51 0,77 -0,48 -0,49 -0,48 (16,7) 
160410 210-860 -0,48 0,68 -0,01 -0,34 -0,01 (11,1) 
160411 200-840 -0,32 0,66 -0,09 -0,3 -0,37 (5) 
160413 220-520 -0,06 0,77 -0,13 0,09 -0,13 (4,8) 

Medelvärde  -0,43 0,64 -0,52 -0,37 -0,49 

 
Tabell 4. Resultat från Knivsta enstaka dagar, halvklara till molniga. 95 % 
konfidensintervall. 

95 % konfidensintervall 

Dag G 
[W/m2] 

βref 
[%/°C] 

Standard-
avvikelse 
[%/°C] 

βref  vid 
högsta G 
[%/°C] 

Median 
[%/°C] 

Mest frekvent βref 
[%/°C]  

(sannolikhet, %) 
160401 220-810 -0,91 0,87 -2,83 -0,53 -0,35 (6,7) 
160404 220-550 0,10 0,24 -0,37 0,18 -0,37 (20) 
160405 220-660 -0,31 0,41 0,30 -0,27 -0,45 (20) 
160409 220-560 -0,51 0,77 -0,48 -0,49 -0,48 (16,7) 
160410 210-860 -0,54 0,66 -0,01 -0,42 -0,01 (11,8) 
160411 200-840 -0,41 0,53 -0,40 -0,31 -0,37 (5) 
160413 220-520 -0,11 0,75 -0,13 0,04 -0,13 (5) 

 
Medelvärde 
 

  -0,38 0,61 -0,56 -0,26 -0,31 
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Tabell 5. Resultat från Knivsta enstaka soliga dagar. 99 % konfidensintervall. 

99 % konfidensintervall 

Dag G 
[W/m2] 

βref 
[%/°C] 

Standard-
avvikelse 
[%/°C] 

βref  vid 
högsta G 
[%/°C] 

Median 
[%/°C] 

Mest frekvent βref 
[%/°C]  

(sannolikhet, %) 
160414 300-890 -0,35 0,42 -0,16 -0,30 -0,30 (17,6) 
160502 320-910 -0,15 1,26 -1,16 -0,16 -0,49 (16,7) 
160504 290-860 -0,13 0,20 -0,17 -0,16 -0,20 (7,1) 
160505 590-920 -0,04 0,58 0,23 -0,08 -0,46 (9,1) 
160506 290-900 -0,05 0,58 -0,28 -0,12 -0,28 (7,7) 

Medelvärde   -0,23 0,61 -0,31 -0,22 -0,51 

 

Tabell 6. Resultat från Knivsta enstaka soliga dagar. 95 % konfidensintervall. 

95 % konfidensintervall 

Dag G 
[W/m2] 

βref 
[%/°C] 

Standard-
avvikelse 
[%/°C] 

βref  vid 
högsta G 
[%/°C] 

Median 
[%/°C] 

Mest frekvent βref 
[%/°C]  

(sannolikhet, %) 
160414 300-890 -0,39 0,41 -0,16 -0,30 -0,30 (18,8) 
160502 320-910 -0,39 0,96 -1,16 -0,19 -0,49 (16,7) 
160504 290-860 -0,15 0,18 -0,22 -0,20 -0,20 (7,4) 
160505 590-920 -0,11 0,50 0,23 -0,17 -0,46 (9,5) 
160506 290-900 -0,11 0,51 -0,28 -0,12 -0,28 (8) 

Medelvärde   -0,27 0,51 -0,27 -0,24 -0,51 

 
 
Tabell 7. Jämförelse av resultaten mellan molniga och soliga dagar i Knivsta. 

99 % konfidensintervall 

  βref  
[%/°C] 

Standard-
avvikelse 
[%/°C] 

βref vid 
högsta G 
[%/°C] 

Median 
[%/°C] 

Mest 
frekvent βref 

[%/°C] 
Medelvärde 
molniga 
dagar 

-0,43 0,64 -0,52 -0,37 -0,49 

Medelvärde 
soliga dagar -0,23 0,61 -0,31 -0,22 -0,51 

 
95 % konfidensintervall 

  βref  
[%/°C] 

Standard-
avvikelse 
[%/°C] 

βref vid 
högsta G 
[%/°C] 

Median 
[%/°C] 

Mest 
frekvent βref 

[%/°C] 
Medelvärde 
molniga 
dagar 

-0,38 0,61 -0,56 -0,26 -0,31 

Medelvärde 
soliga dagar -0,27 0,51 -0,27 -0,24 -0,51 
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6.1.2. Fältdata: Delitzsch 
 
För att undersöka om samma sak gäller i Delitzsch gjordes en identisk jämförelse som 
för Knivsta. 10 april och 5 maj 2016 jämfördes, gränserna för exkludering av 
avvikande väden sattes till -2 %/°C och 2 %/°C och resultatet är konsekvent. En 
molnig dag då instrålningen varierar hastigt genererar mer spridda 
temperaturkoefficienter. 

Figur 20. Solinstrålning och uteffekt i Delitzsch en molnig dag, 10 april 2016.  
 

 
Figur 21. Beräknade temperaturkoefficienter för varierande solinstrålning i Delitzsch en 
molnig dag, samma dag som i Figur 20. Medeltemperaturkoefficient = -1,1 %/°C, 
standardavvikelse = 1,9 %/°C. 
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Figur 22. Solinstrålning och uteffekt i Delitzsch en solig dag, 5 maj 2016. 
 

Figur 23. Beräknade temperaturkoefficienter för varierande solinstrålning i Delitzsch 
en klar dag, samma dag som i Figur 22. Medeltemperaturkoefficient = -0,56 %/°C, 
standardavvikelse = 0,4 %/°C. 
 
Precis som för Knivsta jämfördes samtliga statistiska parametrar både för 99 % och 
95 % konfidensintervall, men i Delitzsch fanns fler soliga dagar att analysera. 
Resultatet är fortfarande entydigt när det kommer till standardavvikelse. Soliga dagar 
ger lägre spridning på temperaturkoefficienterna. Det faller väl in i ett mönster som 
går att utläsa ur programmets grafer där temperaturkoefficienterna plottas mot 
instrålningsintervallen. Där framkommer att ju lägre instrålning, desto mer spridda 
koefficienter. När det däremot kommer till medelvärde av de olika statistiska 
parametrarna, är situationen det omvända. De soliga dagarna har konsekvent högre 
temperaturkoefficienter än de molniga, men standardavvikelsen är låg.  
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Tabell 8. Jämförelse av resultaten mellan molniga och soliga dagar i Delitzsch. 
99 % konfidensintervall 

  
βref  Standard-

avvikelse 
[%/°C] 

βref vid 
högsta G 
[%/°C] 

Median 
[%/°C] 

Mest 
frekvent βref 

[%/°C] [%/°C] 
Medelvärde 
molniga 
dagar 

-0,50 0,91 0,22 -0,39 -0,26 

Medelvärde 
soliga dagar -0,57 0,34 -0,67 -0,60 -0,55 

 
95 % konfidensintervall 

  
βref  Standard-

avvikelse 
[%/°C] 

βref vid 
högsta G 
[%/°C] 

Median 
[%/°C] 

Mest 
frekvent βref 

[%/°C] [%/°C] 
Medelvärde 
molniga 
dagar 

-0,60 0,76 -0,11 -0,41 -0,26 

Medelvärde 
soliga dagar -0,64 0,29 -0,65 -0,61 -0,55 

 
 

6.1.3. Fältdata: Ultuna 
Eftersom mätutrustningen på anläggningen i Ultuna innehar en defekt 
modultemperatursensor var förhoppningarna om att få bra resultat på beräkningarna 
låga. En motsvarande analys som för Knivsta och Delitzsch utfördes därmed inte. En 
mindre ingående analys gjordes likväl men med förväntningen att resultatet kommer 
vara inadekvat. En solig dag, 27 juni 2015, valdes ut för analys. Gränserna för första 
exkluderingen av extremt avvikande värden sattes efter visuell bedömning av 
sannolikhetskurvan till -20 och 20. Medelvärdet av temperaturkoefficienten 
beräknades till -1,98 %/°C medan den mest frekvent förekommande koefficienten var 
0,07 %/°C. Standardavvikelse är dock hög, 6,61 %/°C, vilket var väntat. 
 
Figur 24 visar i översta raden två histogram över de beräknade 
temperaturkoefficienterna. Det vänstra med ursprunglig dataserie intakt, och den 
högra efter att extremt avvikande värden raderats. Nu kan det lättare skönjas att 
distributionen även här kommer från en normalfördelning. Det mellersta diagrammet 
till vänster visar även det ett histogram, men över de koefficienter som beräknats i det 
högsta instrålningsintervallet. Just för denna dataserie befinner sig en enstaka 
koefficient i högsta intervallet. I grafen till höger visas den kumulativa 
fördelningsfunktionen, vilken avslöjar att extremt avvikande värden förekommit i 
dataseriens originella utförande. Slutligen visas en graf där temperaturkoefficienterna 
plottas över hela instrålningsintervallet.. 
 
I legend-fältet anges en orange referenslinje som visar som tidigare var i grafen den 
på produktdatabladet angivna temperaturkoefficienten -0,37 %/°C befinner sig. Den 
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blå streckade linjen var medeltemperaturkoefficienten är. De två gröna linjerna 
markerar var gränserna för 95 % konfidensintervall går. 
 

 
Figur 24. Resultat från data insamlat i Ultuna 2015-06-27 efter att fluktuerande 
temperaturdata approximerats till en jämn kurva. Medeltemperaturkoefficient = -1,98 %/°C, 
mest frekvent temperaturkoefficient = 0,07 %/°C, standardavvikelse = 6,61 %/°C. 

Sammanfattningsvis presenteras i Tabell 9 (samma som Tabell 1 i rapportens 
inledande sammanfattning) resultaten från analysen i form av medelvärde av 
temperaturkoefficienten vid molniga respektive soliga dagar för 95 % 
konfidensintervall. Underliggande data från Knivsta och Delitzsch kommer alltså från 
5-7 dagars intervall, medan i brist på tillförlitlig temperaturdata från Ultuna visas 
endast ett exempel från en molnig respektive solig dag.  
 
Tabell 9. Medelvärdet av temperaturkoefficient för de olika undersökta platserna 
under 7 molniga dagar respektive 5-7 soliga dagar för Knivsta och Delitzsch. Endast 
en molnig respektive solig dag för Ultuna. Varierande respektive konstant 
instrålningsintensitet. Data har filtrerats med 95 % konfidensintervall kring 
ursprungliga medelvärdet. 
 

 Molniga dagar Soliga dagar 
Plats !!"#, varierande 

instrålning, 95 % 
k.i., [%/°C] 

!!"#, högsta 
instrålning, 95 % 
k.i., [%/°C] 

!!"#, varierande 
instrålning, 95 % 
k.i., [%/°C] 

!!"!, högsta 
instrålning, 95 % 
k.i., [%/°C] 

Knivsta -0,13±0,11 -0,21±0,01 -0,16±0,07 -0,31±0,20 
Delitzsch -0,49±0,12 -0,40 -0,62±0,09 -0,45±0,14 
Ultuna -0,10 -2,24 -1,21 -1,97 
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6.2. Prestanda vid låg instrålning 
 
Efter att ha beräknat temperaturkoefficienterna för hela instrålningsintervallet kunde 
effekten vid respektive instrålningsintensitet beräknas med (1) till vad den enligt 
teorin ska vara vid 25°C. Därefter användes (3) för att beräkna den relativa 
verkningsgraden vid den aktuella instrålningsintensiteten. 
 

6.2.1. Relativ förändring av verkningsgraden för syntetiska data 
Genom att beräkna verkningsgraderna vid samtliga instrålningsintensiteter och 
jämföra dem med den vid maximal instrålning genererades för de syntetiska data en 
figur som överensstämmer väl med den som anges i produktdatabladet från Solibro. 
 

 
Figur 25. Relativ förändring av modulverkningsgraden för syntetiska data. 

6.2.2. Relativ förändring av verkningsgraden, fältdata från Knivsta 
Ett exempel på sämre anpassning till den approximerade kurvan kan observeras för en 
dataserie från Knivsta. R2-värdet är mycket litet då nästintill inget av värdena ligger 
på linjen. Spridningen förefaller inte heller vara homogen över instrålningsintervallet, 
utan ökar med ökad intensitet. Dessutom tyder kurvanpassningen på att den relativa 
förändringen är någorlunda konstant, eller t.o.m. ökar något ju lägre instrålning som 
observeras. 
 
Det förekommer här avvikande värden som uppgår till ca 105 % relativ 
verkningsgrad, som alltså skulle innebära en högre verkningsgrad än 
märkverkningsgrad. Detta tyder på en felberäkning av temperaturkoefficienten för de 
enskilda mätpunkter som efter applicering av ekvation (1) genererat en alltför hög 
effekt vid modultemperatur 25°C för just dessa mätpunkter. 
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Figur 26. Relativ förändring av verkningsgraden vid olika instrålning, solig dag i Knivsta. 
 

6.2.3. Relativ förändring av verkningsgraden, fältdata från Delitzsch 
Trots ett lågt R2-värde visar den relativa förändringen av verkningsgraden i Delitzsch 
en tydlig trend som uppfyller förväntningarna av vad som förespåtts i teorin. Även här 
förefaller spridningen kring den approximerade kurvan intensifieras ju högre 
instrålning det är. Den relativa verkningsgraden sjunker till ca 70 % av den vid 
maximal instrålning. Att det skiljer sig från produktdatabladet kan bero på dels att 
anläggningen i Delitzsch består av helt andra moduler, och dels att även växelriktaren 
har en viss verkningsgrad vilket alltså innebär förluster i omvandlingen från likström 
till växelström. 
 

 
Figur 27. Relativ förändring av verkningsgraden vid olika instrålning, data från en hel solig 
vecka i Delitzsch. 
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6.2.4. Relativ förändring av verkningsgraden, fältdata från Ultuna 
Med bakgrunden att mätutrustningen på testfältet i Ultuna har en felaktig 
modultemperatursensor förväntades liksom vid beräkningen av 
temperaturkoefficienterna att resultatet skulle bli otillfredsställande. Figur 28 visar 
dock en tydlig trend som stämmer överens med vad som ursprungligen förväntades. 
Däremot finns punkter som säger att den relativa verkningsgraden är upp till fyra 
gånger så hög som den vid 1000! !

!!  vilket är orimligt och uppkommer av 
beräknade effekter vid 25°C p.g.a. felaktiga temperaturkoefficienter. 

 
Figur 28. Relativ förändring av verkningsgraden vid olika instrålning, en solig dag i Ultuna. 
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7. Diskussion 

7.1. Tillförlitliga resultat? 
Programmet levererar ett antal statistiska parametrar, som i olika grad av säkerhet 
pekar på ett värde av temperaturkoefficienten. Det är därefter upp till användaren att 
bedöma hur säkert resultatet är och hur stor datamängd som bör användas.  
 
Gällande den relativa verkningsgraden vid varierande instrålning ser trenden ut att 
stämma tämligen bra relativt den givna kurvan på produktdatabladet. Vissa 
variationer kan förekomma beroende på om man använder mätdata från före eller 
efter växelriktaren, samt vilken typ av solcellsmodul systemet använder sig av. 
 

7.2. Felkällor 

7.2.1. Medelvärdesbildningar 
P.g.a. att modultemperatursensorn på testfältet i Ultuna avger mätdata med mycket 
brus, fordrades medelvärdesbildning av temperaturserierna. Även om resultatet av 
medelvärdesbildningen kan tolkas som rimligt, föreligger ett behov att beakta stor 
försiktighet om en slutsats om värdet på temperaturkoefficienten ska kunna dras. Ett 
byte av sensorn är nödvändigt, utöver övriga eventuella förbättringar av algoritmen, 
om programvaran i någon mån ska kunna användas för att fastställa en trovärdig 
temperaturkoefficient. 
 

7.2.2. Inhomogen temperaturfördelning över modulen 
Genom att studera värmebilder tagna på modulerna med en IR-kamera, kan det 
konstateras att temperaturen inte är jämnt fördelad över hela ytan. Eftersom 
temperatursensorn, som endast är en till antalet, sitter i mitten på baksidan av 
modulen registreras en temperatur som inte gäller för hela modulens yta. Än mindre 
gäller den för hela systemet som ju består av flertalet moduler. Detta leder till mindre 
representativa temperaturkoefficienter än om temperaturen mäts på flera punkter och 
ett medelvärde kan användas vid beräkningarna. 
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Figur 29. Inhomogen temperaturfördelning över en modul 

Eftersom temperatursensorn är monterad på modulens baksida, finns utöver den 
laterala värmefördelningen även en temperaturgradient över glasets djup. 
Temperaturkoefficienten är definierad för cellens temperatur. Då de aktiva ämnena, 
d.v.s. koppar, indium, gallium och selenid som utgör solcellerna, är belagda på 
glasskivans framsida ger temperaturmätningen på baksidan av glaset ett felaktigt 
värde. Glasets värmekonduktivitet och tjocklek är avgörande för vilken 
temperaturskillnad som förekommer mellan cellens verkliga temperatur och den på 
glaset uppmätta temperaturen. Alltmedan effekten från solcellerna responderar direkt 
på förändringar av solinstrålningen, sker alltså en fördröjning av temperaturens 
förändring p.g.a. glasets termiska tröghet. Med den metod som används i detta arbete 
åstadkoms alltså endast en approximativ mätning som ger upphov till felaktigheter vid 
beräkningarna. 

7.2.3. Övriga felkällor 
Övriga yttre omständigheter som i detta arbete inte tagits hänsyn till är effekten av 
varierande AM och vindstyrka. För att på ett konsekvent vis kunna jämföra resultaten 
av framförallt den relativa förändringen av verkningsgraden med det som anges i 
produktdatabladet, ska instrålningsspektrum för 1,5 AM råda [8]. Utöver det kan 
vindbyar genom kyleffekten skapa temperaturskillnader över modulerna [7], både 
lateralt och på djupet. Ett flertal temperatursensorer för att beräkna en 
medeltemperatur över modulen och ett hänsynstagande till temperaturgradienten på 
glasets djup skulle förbättra tillförlitligheten. Efter överläggningar med handledaren 
beslutades att dessa parametrar skulle uteslutas för tillfället, och istället fokusera på 
att arbeta med den utrustning som är tillgänglig. 

 

7.3. Rekommendationer 
Med bakgrund av att resultaten pekar på att antagandet att den förenklade modellen av 
ett linjärt samband för att beräkna verkningsgraden m.h.a. temperaturkoefficienten, 
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inte stämmer, bör detta verktyg användas med försiktighet. Det ger användaren i sitt 
nuvarande utförande endast ett antal statistiska parametrar som kommer behöva 
ytterligare analys för att konvergera mot en koefficient som är trovärdig. 
 
För att få en större tillförlitlighet till värdet av modultemperaturen bör först och främst 
sensorn på testfältet i Ultuna bytas ut. Än mer önskvärt vore att införskaffa flera 
sensorer och placera på olika punkter och beräkna ett medelvärde, för att på så vis 
minimera felmarginalen när det gäller inhomogen temperaturfördelning över 
modulen. 
 
En mer omfattande analys av hur långa tidsintervall av uppmätta lämpliga dagar 
behöver göras. I detta examensarbete har endast upp till en veckas mätdata använts. 
Möjligen behövs större intervall och även olika säsongsvariationer analyseras för att 
få ett mer övergripande och entydigt resultat. 
 
Ett av de ursprungliga målen med detta program, som inte nämnts i rapporten, var att 
även kunna analysera effekterna och därmed temperaturkoefficienterna för 
växelriktaren i Ultuna. Efter en separat analys av spänning, ström och effekter från 
AC- respektive DC-kanalerna från HIOKI-enheten konstaterades dock att de data som 
levererades inte innehöll någon DC-effekt. Kanalinställningen på HIOKI-enheten 
bedöms därmed vara felaktig och behöver ses över. 
 
 

7.4. Fortsatt arbete 
För att få en tydligare bild av eventuella samband mellan t.ex. vilka väderlekar eller 
tidpunkter för mätning som ger vissa utslag kan det vara lämpligt att undersöka 
omgivningstemperaturer och vindhastigheter. Programmet skulle då behöva 
vidareutvecklas för att hantera ytterligare ingångsparametrar. 
 
En förbättring av algoritmen för beräkning av relativ förändring av verkningsgraden 
vid olika instrålningsintensiteter behövs. Programmet beräknar i nuläget 
verkningsgraden för olika instrålning relativt den vid 1000 W/m2, eller den högsta 
instrålningen under det om inga värden registrerats vid den intensiteten. Problemet är 
att om de temperaturkoefficienter som beräknats inom intervallet kring 1000 W/m2 
avviker från datamängdens medelvärde för mycket, blir resten av datamängden 
förskjuten i höjdled i grafen. De utgör nämligen normen till vilken de övriga 
mätvärdena förhåller sig. Trenden för hur verkningsgraden varierar går dock 
fortfarande att ana, men utläsning av ungefärliga värden kräver lite merarbete. 
 
I tillägg till att se över algoritmen skulle en djupare analys behöva göras med fler 
kurvor från dagar med samma och olika vädertyper. En undersökning behöver utföras 
om huruvida den nuvarande beräkningsalgoritmen lämpar sig för längre dataserier 
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med flera dagars kontinuerlig mätning, eller om en utvärdering av 
temperaturkoefficienten dag för dag ska beräknas för att sedan utvärdera ett statistiskt 
underlag för hela perioden.  
 
Utöver utvärderingen av temperaturkoefficientens värde vid hög respektive 
varierande instrålning , bör även en analys utföras för att undersöka  dess förändring 
med avseende på ljusmättnad över tid, s.k. light soaking. 
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Appendix 

Validering av modellen med syntetiska data: 
 
Den syntetiska dataserien som genererats testades i programmet för att verifiera att 
modellen fungerar. Figur 30 visar histogram, sannolikhetsfördelning och en graf för 
temperaturkoefficienten över hela instrålningsintervallet. Programmet beräknar 
koefficienten till just -0,37 %/°C som förutbestämts vid genereringen av uteffekten 
för hela instrålningsintervallet och de celltemperaturer som förekommit.  
 

 
Figur 30. Kontroll av programmet där syntetiska data med förbestämda 
temperaturkoefficienten -0,37%/°C beräknats. 

  

Temperature coefficient [%/°C]
-0.385 -0.38 -0.375 -0.37 -0.365 -0.36 -0.355 -0.35

Fr
eq

ue
nc

y

0

20

40

60

80

100

120
Frequency plot before deleting outliers

Temperature coefficient [%/°C]
-0.385 -0.38 -0.375 -0.37 -0.365 -0.36 -0.355 -0.35

Fr
eq

ue
nc

y
0

20

40

60

80

100

120
Frequency plot after deleting extreme outliers

Most frequent coefficient = -0.37%/°C

Temperature coefficient [%/°C]
-0.385 -0.38 -0.375 -0.37 -0.365 -0.36 -0.355 -0.35

Fr
eq

ue
nc

y

0

2

4

6

8
Frequency plot for highest irradiation bin after deleting extreme outliers

Temperature coefficient [%/°C]
-0.385 -0.38 -0.375 -0.37 -0.365 -0.36 -0.355

C
um

ul
at

iv
e 

pe
rc

en
t

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Cumulative distribution function

Irradiation [W/m2]
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000Te

m
pe

ra
tu

re
 c

oe
ffi

ci
en

t [
%

/°C
]

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1
Temperature coefficient vs. irradiation

Temperature coefficients
Ideal Tcoeff: -0.37 %/°C
Calculated mean Tcoeff = -0.37 %/°C



 39 

Exempel på skriftligt resultat i MATLAB utöver figurerna: 
 
--- TEMPERATURE COEFFICIENT AND PERFORMANCE AT VARYING IRRADIANCE --- 
  
The mean temperature coefficient for the data set "Delitzsch-bv" 
before calculating the confidence intervals was -0.21 %/°C. 
Number of temperature coefficients calculated: 562. 
Number of bins not having enough values to calculate a coefficient: 0. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Before deleting outliers: 
At 1000 W/m^2: 
Mean value = -0.28 %/°C, with a variance of 3.6504e-05. 
Median = -0.35 %/°C. 
Most common coefficient = -0.01 %/°C, with a probability of 81.1 %. 
  
At varying irradiances: 
Mean value = -0.21 %/°C, with a variance of 80.6476. 
Median = -0.47 %/°C. 
Most common coefficient = 0 %/°C, with a probability of 8.8 %. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Trimming data sample... 
Deleted 12 NaNs, 58 zeros and 25 extreme outliers (excluding values below -3 
and above 3). 
---------------------------------------------------------------------------- 
  
After trimming the dataset: 
At 1000 W/m^2: 
---------------------------------------------------------------------------- 
Calculating confidence intervals... 
After deleting outliers with a 99 % confidence interval: 
At 1000 W/m^2: 
Mean value = -0.36 %/°C, with a variance of 1.1741e-05. 
Median = -0.35 %/°C. 
Most common coefficient = -0.38 %/°C, with a probability of 58.3 %. 
  
At varying irradiances: 
Mean value = -0.54 %/°C, with a variance of 0.25252. 
Median = -0.49 %/°C. 
Most common coefficient = -0.47 %/°C, with a probability of 2.4 %. 
---------------------------------------------------------------------------- 
After deleting outliers with a 95 % confidence interval: 
At 1000 W/m^2: 
Mean value = -0.42 %/°C, with a variance of 5.1377e-06. 
Median = -0.37 %/°C. 
Most common coefficient = -0.16 %/°C, with a probability of 35.3 %. 
  
At varying irradiances: 
Mean value = -0.6 %/°C, with a variance of 0.15744. 
Median = -0.5 %/°C. 
Most common coefficient = -0.47 %/°C, with a probability of 2.5 %. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Performance at varying irradiance calculation completed! See figure 7-9. 
Elapsed time is 13.895106 seconds. 
 
 
MATLAB-kod: 
 
clear 
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tic 
% main_prg.m gets the measurement points in the selected interval 
% and sorts them on irradiance level. The coefficient is calculated between 
% succeeding values in each bin. Note: it does not register between 
% which temperatures the coefficient has been calculated. 
  
inputfile='Delitzsch-160410-d'; 
 
%%% Import measurements 
[num,txt,raw]=xlsread(inputfile); 
% Create vector with column titles 
flds=raw(1,:); % rubriker 
% Create structure with all titles and measurements. 
measurements=cell2struct(raw(2:end,:),flds,2); 
fielddata=num; % sifferv‰rden 
temp_orig=fielddata(:,4); 
expected_Tcoeff=-0.37; 
  
  
%%% Replace rows without data with values from previous row. 
for row=1:length(fielddata) 
    anynans=any(isnan(fielddata(row,:))); 
    if anynans==1 
        fielddata(row,2:end)=fielddata(row-1,2:end); % Only copy values, not 
timestamp. 
    end 
end 
  
g_min=min(fielddata(:,2)); 
g_max=max(fielddata(:,2)); 
w=10; % Set the width of each irradiation bin. 
d=w/2; % Calculate span distance up and down from binmid. 
G_bin_min=200; % Set lowest irradiation level to calculate the coefficient 
from. 
G_bin_max=(round(ceil(max(fielddata(:,2))/w))*w)-w; % Set the max 
irradiation value in handling interval to the nearest multiple of d larger 
than maximum measured value. 
if G_bin_min>G_bin_max 
    disp('Warning! Not high enough maximum irradiance value available! 
Cancelling calculations...') 
end 
numbins=(G_bin_max-G_bin_min)/w; % Calculate how many bins there will be 
with the current set binwidth and span of irradiation values from lower 
limit to maximum value measured. This will set the upper limit of over how 
many bins the temperature coefficient will be calculated. 
Tcoeff_mat=zeros(10,numbins+1); % Create matrix with zeros to fill with 
calculated values. 
tot_num_Tcoeffs=0; 
all_Tcoeffs=[]; 
gr_irrsort={}; % Store group of measurements for each bin in sorted cell 
array. 
calcs={}; % Create cell array to fill with calculated values. 
bin_points={}; % Create cell array to fill with calculated values for each 
bin. 
bin_no_values=[]; 
G_vec=0; % Initiate vector for which irradiance level is handled for current 
bin. 
G_tot_vec=[]; % Create matrix to fill with every irradiance level that has 
been handled (G_vec for each bin). 
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g=0; % Initiate counter for how many G-bins are handled. 
i=0; % Initiate counter for how many bins there are with measurement points 
within them. 
ii=0; 
tk=0;% Initiate counter of total points evaluated. 
% Calculate temperature coefficient for each G bin. 
for f=0:numbins % Loop for every bin that the current irradiance span and 
binwidth results in. Ex. f=2:8 results in bin G=200 to G=800 W/m2 if the bin 
step size is 100. 
    g=g+1; % Update bin counter. 
    G=G_bin_min+f*w; % Set irradiation binmid value to evaluate. 
    G_vec(g)=G; % Fill vector with the current bin middle value. 
     
    j=0; % Initiate counter for how many measurement points are within the 
boundaries for current bin. Resets before calculating preceding bin. 
    gr=[]; % Create matrix to group the measurement values in. 
    A=gt(fielddata(:,2),G-d); % Are there any values greater than G-d? 
    B=lt(fielddata(:,2),G+d); % Are there any values lower than G+d? 
    AB=A-B; % Subtract B from A, if there are any values between limits of 
interval G-d & G+d these will render a zero. 
    any_zero=find(AB==0); % Determine if there are any zeros in AB, eg. if 
any values are within the interval. 
    if length(any_zero)>=2 % If so, get these values for computation of 
their temperature coefficients (we need 2 or more measurement points to 
calculate the coefficient between them). 
        i=i+1; 
        for k=1:length(fielddata) % Go through all rows in structure. 
            if fielddata(k,2)>=G-d && fielddata(k,2)<G+d % find all 
irradiances within the boundaries of bin size. 
                j=j+1; % update measurement point counter. 
                gr(j,1)=fielddata(k,2); % Irradiance. 
                gr(j,2)=fielddata(k,3); % select the effect value at the 
present irradiance value, put in next column of new group in structure 
                gr(j,3)=fielddata(k,4); % select the module temperature at 
the present irradiance value, put in new group in structure 
                gr(j,4)=fielddata(k,1); % select the timestamp for the 
present irradiance value, put in new group in structure 
            end 
        end 
        ii=ii+1; 
        % Sort the values on irradiation, calculate the temperature 
coefficient 
        % between each point respectively, store values in the matrix 
Tcoeff_mat. 
        gr=sortrows(gr,1); 
        gr_irrsort{i}=gr; % store the sorted groups from each bin. 
        sort_gr_temps; % Use function to sort the measurements in each bin 
on ascending temperature, storing it in {gr_tempsort}. This cell array is 
later used for plotting the measurements. 
        Tcoeff_bin_vec=[]; % Create vector to store mean temperature 
coefficient from each bin. 
        u=0; 
        v=0; % Initiate counter for how many points are within requirements, 
e.g. how many temperature coefficients will be calculated in current bin. 
         
        for l=1:j-1 % For as many measurement points available in current 
bin. (j represents how many measurement points are within the boundaries for 
current bin). 
            u=u+1; 
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            if gr(l,1)==gr(l+1,1) || abs(gr(l,1)-gr(l+1,1))<=1 % Find the 
measurements of equal irradiance, with optional condition of tolerance. 
                tk=tk+1; % Update the measurement point counter. This will 
show the total amount of calculated coefficients in the end. 
                v=v+1; 
                T1=gr(l,3); 
                T2=gr(l+1,3); 
                P1=gr(l,2);%*(G/gr(l,1)); % the factor (G/gr(l,1)) gives the 
result of weighing the values towards a common value; thus inhibit a spread 
of the temperature coefficient results. 
                P2=gr(l+1,2);%*(G/gr(l+1,1)); 
                Tcoeff=Tkoeff(T1,T2,P1,P2); % Use the function Tkoeff to 
calculate temperature coefficient. 
 
%%%--->  
 
% Tkoeff takes T1,T2, P1 and P2 to calculate the temperature coefficient 
% between point 1 and point 2.  
% Call function: Tkoeff(T1,T2,P1,P2) 
function Tkoeff=Tkoeff(T1,T2,P1,P2)   
  
T_diff=T2-T1; 
P_diff=P2-P1; 
C=P_diff/(T_diff*P1); 
Tkoeff=(C/(1-C*(T1-25))); 
  
assignin('base', 'T_diff', T_diff); % Export vector into workspace. 
 
%%%---> 
 
 
                Tcoeff_bin_vec(l)=Tcoeff; % Store the coefficient in a 
vector for further analysis. One Tcoeff vector for each bin. 
                Tcoeff_bin_vec=Tcoeff_bin_vec(Tcoeff_bin_vec~=0); % Delete 
elements with zeros. 
                P25=P1*(1-Tcoeff*(T1-25)); % Calculate the effect to be at 
25∞C. 
                P25_vec(l)=P25; % Store the 25∞C-effect in a vector for 
further analysis. 
                time=datestr(gr(l,4),'HH:MM'); % --> [abc] t1 = 19-Feb-2016 
12:46:00 
                 
                % Store the weighted effect values in cell array. 
                 
                gr_irrsort{i}(v,2)=P1; 
                 
                % Store all values measured and calculated in current bin 
for further analysis: 
                bin_points{v,1}=gr(l,1); % Irradiance 
                bin_points{v,2}=G; 
                bin_points{v,3}=T1; 
                bin_points{v,4}=T2; 
                bin_points{v,5}=P1; 
                bin_points{v,6}=P2; 
                bin_points{v,7}=Tcoeff; 
                bin_points{v,8}=P25; 
                 
                % Store all values measured and calculated for every bin. 
                tot_points{tk,1}=gr(l,1); 
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                tot_points{tk,2}=G; 
                tot_points{tk,3}=T1; 
                tot_points{tk,4}=T2; 
                tot_points{tk,5}=P1; 
                tot_points{tk,6}=P2; 
                tot_points{tk,7}=Tcoeff; 
                tot_points{tk,8}=Tcoeff_bin_vec; 
                tot_points{tk,9}=nanmean(Tcoeff_bin_vec); 
                tot_points{tk,12}=P25; 
                tot_points{tk,14}=time; 
                 
                G_tot_vec(1,tk)=G; 
                 
            end 
        end 
         
        G_bin_vec=unique(G_tot_vec); 
        %%% Store all data (temp, effect, coefficient etc.) of every 
measurement point in each bin. 
        meas_points{1,i}=bin_points;  
         
        %%% Store each calculated temperature coefficient in one vector. 
        for num_Tcoeffs=1:size(bin_points,1) 
            tot_num_Tcoeffs=tot_num_Tcoeffs+1; 
            all_Tcoeffs(tot_num_Tcoeffs)=bin_points{num_Tcoeffs,7}; 
        end 
        bin_points={}; % Reset the measurements to make new calculations in 
next bin. 
    else 
        bin_no_values(g)=g; 
        %disp(['Warning! Not enough values for the irradiation level G=' 
num2str(G) ' could be found! Select a wider bin interval or another 
irradiance level.']) 
    end 
end 
orig_tot_points=tot_points; 
orig_x_axis=cell2mat(tot_points(1:(size((tot_points),1)))); % Vector with 
all irradiance values before deleting any outliers. 
  
%%% Delete empty cells in cell array meas_points, which contains all values 
generated in each bin. 
meas_points=meas_points(~cellfun('isempty',meas_points));  
no_values=length(nonzeros(bin_no_values)); % Display all bins without any 
coefficients calculated in them. 
all_Tcoeffs=100*all_Tcoeffs'; % Transpose and display the coefficient as 
%/∞C 
all_Tcoeffs_orig=all_Tcoeffs; % Store the original coefficients. 
all_Tcoeffs_sorted=sort(all_Tcoeffs); 
orig_mean_Tcoeff=round(nanmean(all_Tcoeffs)*100)/100; 
  
figure(1)  
subplot(1,2,1) 
cdfplot(all_Tcoeffs_orig) 
title('Cumulative distribution function before deleting outliers') 
set(gca,'fontsize',15); 
subplot(1,2,2) 
probplot(all_Tcoeffs_orig) 
set(gca,'fontsize',25); 
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disp('Insert lower and upper value of interval to investigate, deleting 
values outside chosen interval.'); % Interval edges are inserted in 
delete_nan_Tcoeffs to delete extreme outliers. 
prompt=('Lower value: '); 
extreme_lower_edge=input(prompt); 
prompt=('Upper value: '); 
extreme_upper_edge=input(prompt); 
pd=fitdist(all_Tcoeffs,'Normal'); % Fit the distribution to a normal 
distribution. 
exp=pd.mu; 
sigma=pd.sigma; 
  
%%% Delete rows with NaN-values and extreme outliers among all values in 
tot_points: 
delete_nan_Tcoeffs;  
  
extreme_Tcoeffs_rem=sort(all_Tcoeffs); 
  
%%% Calculate mean value of the coefficients after deleting extreme outliers 
and NaNs. 
mean_Tcoeff=nanmean(all_Tcoeffs); 
disp(' ') 
disp('--- TEMPERATURE COEFFICIENT AND PERFORMANCE AT VARYING IRRADIANCE ---
') 
disp(' ') 
disp(['The mean temperature coefficient for the data set "' 
num2str(inputfile) '"']) 
disp(['before calculating the confidence intervals was ' 
num2str(orig_mean_Tcoeff)  ' %/∞C.']) 
disp(['Number of temperature coefficients calculated: ' 
num2str(length(tot_points)) '.']) 
disp(['Number of bins not having enough values to calculate a coefficient: ' 
num2str(no_values) '.']) 
disp('----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------') 
 
%%% Calcluate confidence interval and exclude outliers. 
  
ci_99_Tc; 
ci_99_Tcoeffs_rem=sort(ci_99_Tcoeffs); 
ci_99_mean_Tcoeff=round(mean(ci_99_Tcoeffs)*100)/100; 
  
ci_95_Tc; 
ci_95_Tcoeffs_rem=sort(ci_95_Tcoeffs); 
ci_95_mean_Tcoeff=round(mean(ci_95_Tcoeffs)*100)/100; 
  
%%% Calculate expected value and variance. Plot histogram. 
  
orig_probexpvar; % figure(3) 
ci_99_probexpvar; % figure(4) 
ci_95_probexpvar; % figure(5) 
  
%%% Calculate the weak light performance 
% Using mean temperature coefficient for each bin to calculate corresponding 
effect at 25∞C. Also using the mean value of the 10 highest P25-values for 
the maximum efficiency calculation. 
orig_WLP; % figure(7) Using respective temperature coefficient for each 
measurement point to calculate corresponding effect at 25∞C. The maximum 
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efficiency to which the current efficiency is related is calculated with 
highest value in the sample. Plot WLP-curve. 
 
%%%---> 
 
% Function orig_WLP.m calculates relative efficiency of each measurement 
point in relation to 
% the one at highest irradiance. It uses the corresponding effect at 25∞C 
for each measurement point 
% using each respective temperature coefficient. 
% relative efficiency = (mean effect in bin / bin irradiance)/(mean effect 
at maximum irradiance/maximum irradiance). 
orig_rel_effvec=zeros(1,size(tot_points,1)); 
bin_vec=cell2mat(tot_points(:,2)); % Get irradiance bin vector 
bin_G_1000=find(bin_vec==1000); % Check if any values are registered at 1000 
W/m2 
is_any=~isempty(bin_G_1000); % Get logical. 1 = there are values, 0 = there 
are not. 
switch(is_any) % Check logical 
    case 1 % If there are values in bin G=1000... 
        orig_bin_effects=tot_points(bin_G_1000,12); 
        orig_bin_irradiances=tot_points(bin_G_1000,1); 
        
orig_eff_max=nanmean(cell2mat(orig_bin_effects))/nanmean(cell2mat(orig_bin_i
rradiances)); % Calculate the efficiency at maximum irradiance.  
        %Eg. eff_max=P@Gmax/Gmax where the mean effect and irradiation 
values in the highest irradiation bin are used. 
         
    otherwise 
        disp('Calculating performance at varying irradiation...') 
        disp('Before deleting outliers: No values in bin G=1000 W/m2! 
Checking lower irradiances...') 
  
        for i=1:size(G_tot_vec,2) 
            orig_highest_G_bin=cell2mat(tot_points(end,2)); 
            orig_highest_bin_indices=find(bin_vec==orig_highest_G_bin); % 
Get index to check each irradiance bin, width set by w in main_prg. 
        end 
         
        disp(['Found values in bin G=' num2str(orig_highest_G_bin),', 
calculating relative efficiencies...']) 
        orig_bin_effects=tot_points(orig_highest_bin_indices,12); 
        orig_bin_irradiances=tot_points(orig_highest_bin_indices,1); 
        
orig_eff_max=nanmean(cell2mat(orig_bin_effects))/nanmean(cell2mat(orig_bin_i
rradiances)); 
end 
  
m=0; 
n=0; 
for h=1:size(tot_points,1) 
    m=m+1; 
    orig_g=tot_points{h,1}; 
    orig_P25=tot_points{h,12}; 
    orig_eff=orig_P25/orig_g; 
    orig_releff=(orig_eff/orig_eff_max); 
    orig_rel_effvec(h)=orig_releff; 
    tot_points{h,13}=orig_releff; 
    orig_G_plot_vec(h,1)=orig_g; 
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    n=n+1; 
end 
  
orig_WLP_vec=orig_rel_effvec'; 
orig_G_plot_vec=orig_G_plot_vec(:,1); 
[orig_WLP_plot, orig_gof]=fit(orig_G_plot_vec,orig_WLP_vec,'poly2'); 
  
figure(7) 
clf 
hold on 
t(1)=plot(orig_G_plot_vec,orig_WLP_vec,'r*'); 
t(2)=plot(orig_WLP_plot,'-b'); 
t(3)=plot(0,0,'.b'); % Plot something to get anything to connect Rsquare 
legend to. 
tLabel{1}='Relative efficiency'; 
tLabel{2}='Quadratic fit'; 
tLabel{3}=['R^2 = ',num2str(orig_gof.rsquare)]; 
lh=legend(t(1:3),tLabel{1:3}); 
hold off 
title('Performance at varying irradiance before deleting outliers') 
xlabel('Irradiance [W/m2]') 
ylabel('Relative efficiency [%]') 
%ylim([0.5 1.2]) 
xlim([200 1000]) 
set(gca,'fontsize',25); 
 
%%%---> 
 
 
 
 
 
ci_99_WLP; % figure(8) 
ci_95_WLP; % figure(9) 
  
%%% Plot temperature vs. effect for all irradiance bins. 
surf_plot; % figure(10) 
toc 

 
 


