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Innledning

Resultater

Solkraft og fornybar energi er fremtiden når det kommer til 

strøm, og energiproduksjon. Sola er en formidabel energikilde. 

Mengden av solenergi som treffer Jorden i løpet av ett år, er om 

lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. 

Den totale mengde utstrålt energi fra Sola er mer enn to 

milliarder ganger større enn energimengden som treffer 

jordoverflaten. Dette er veldig mye og om vi klarer å høste inn 

bare noen få prosent av denne energien. Så har vi nokk energi til 

å gi strøm til hele verden. Om vi klarer å finner en effektiv og 

billig måte å gjøre dette på så kan vi bytte ut fossile brennstoff 

med solkraft.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte
1. Sett solcellene i plastbrettet for å lage solcellepanelet.
2 Forsikre deg om at polariteten (negativ og positiv) til 
solcellepanelet er riktig som angitt i kretsformatet, .
3. På baksiden av hver solcelle vises positive og 
negative. Disse viser gjennom hullene på baksiden av brettet 
for å gjøre det mulig å kontrollere at solcellene dine er 
plassert i riktig rekkefølge i henhold til kretsformatet.
4. Koble solcellene med kobberleddene og skivene, stram 
mutrene med plastnøkkel.
5. Sett motoren inn i plastmotorholderen.
6. Sett sammen motorholderen i plast og stå sammen med en 
skrue og mutter og stram til.
7. Sett viften på motorspindelen.
8. Koble ledningsklemmene til motorens leder.
9. Sett stativet inn i plastnøkkelhullet eller solcellepanelets 
nøkkelhull ved å vri det tett.
10. Solviften kan justeres i alle vinkler.
11. Plasser solcellepanelet direkte mot sollyset for best 
ytelse.
12. Hvis det ikke er sollys, og du foretrekker ubegrenset bruk, 
kan en kunstig lyskilde brukes til å drive modellen 
din. Avstanden fra det kunstige lyset (100W) skal være 
omtrent 30cm

Solceller er laget av materialet silisium som absorberer sollys og 
genererer en eklektisk ladning. Denne ladningen utnytter 
Solcellepanelene ved å ha metalledere som fungerer som en 
pluss og minus pol,  som i et batteri. Mange solceller koblet 
sammen utgjør et helt solcellepanel. Når man kobler solceller 
sammen i serie blir spenningen større som skapes større.

Solpanelet fungerer slik at Når elektronene flytter seg fra den 
ene siden til den andre siden, vil n-siden få en positiv ladning og 
p-siden vil få en negativ ladning. Dette skjer fordi det ene laget 
mister elektroner, mens det andre laget får flere. Ved hjelp 
av solceller kan innstrålt solenergi omformes direkte til elektrisk 
energi i en fotoelektrisk prosess. 

Dette bilde er fra et solkraft anlegg 
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Kildehenvisninger

Ved å teste et solpanel fant jeg ut at jeg at den ikke kunne være 
lenger en 55 cm unna lyskilden som ble brukt. Det er flere ulike 
feilkilder til dette som kan gjøre at man ikke får same resultat 
som ble gjort under dette forsøket. Noen av disse feilkildene kan 
være ting som at man har en for svak lyskilde og at man da må 
flytte solpanelet nærmere en hva som trengtes I dette forsøket. I 
dette forsøket ble det brukt en Ganske kraftig lyskilde. Men noe 
som er anbefalt er at man bruker en lyskilde på minst 100w.’

Man kan observere at solpanelet fungerer ved å se at viften 
spinner siden solpanelet gir strøm til den elektriske motoren.

Som en konklusjon kom jeg frem til at solpanelet fungerer. Og jeg 
har da bevist dette gjennom forsøket ved at jeg kunne se den 
elektriske motoren spinne viften ved strøm som ble generert av 
solpanelet. Dette viste meg at solpanelet fungerer som det skal. 
Og derfor er teorien om solpanelet riktig. Dette er da siden siden 
det klarte å  generere nokk  strøm til å spinne viften.
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Her er solpanele som ble brukt I forsøket


