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Zonnestroom voor Madina
Samenvatting
In Madina, een klein dorpje in Sierra Leone, wil men een elektriciteitsnet aanleggen met
behulp van zonne-energie. In de onderstaande tekst zullen we eerst ingaan op de bouw en
de werking van de zonnecel. Bovendien zal er een optimale configuratie voor het systeem
gezocht worden. De stroombehoefte moet worden bepaald, evenals de hoeveelheid ontvangen
energie door de zonnepanelen. Het budget voor het systeem moet natuurlijk zo laag mogelijk
gehouden worden, dus moet gaan we op zoek naar een optimaal functionerend zonne-systeem.
Ontvangen we meer energie als we het paneel onder een hoek plaatsen of wanneer we het juist
horizontaal plaatsen? Aan de hand van 2 modellen zullen we de instraling in Madina opzoeken
en benaderen. Deze waardes zullen we met elkaar vergelijken en kijken of het overeenkomt.
Vervolgens zullen we een formule opstellen waarmee we de meest optimale hoek van het paneel
kunnen vinden. Aan de hand van een voorbeeld zullen we tot slot laten zien hoe het aantal
vierkante meters aan paneel berekend kan worden.
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Hoofdstuk 1

Introduction
De stichting Foreign Child heeft na de burgeroorlog in Sierra Leone een weeshuis laten bouwen
voor 60 kinderen, waaronder enkele kindsoldaten. Het doel van de stichting is om deze
kinderen tot aan hun volwassenheid te begeleiden op het gebied van onderdak, onderwijs en
opvoeding. Tot nu toe is er geen elektriciteit in het dorpje Madina waar het weeshuis gevestigd
is. Stichting Foreign Child heeft het Van Hall Instituut Leeuwarden gevraagd het ontwerp en
de installatie van de elektriciteitsvoorziening tot zich te nemen. De installatie en de inkoop
ervan wordt door het Van Hall Instituut en deskundigen gedaan. Het Van Hall Instituut heeft
Francis Jackson benaderd voor het uitdenken van het ontwerp van het zonnesysteem. Hierin
wordt hij begeleid door hoogleraar Xanto Klijnsma. Francis Jackson komt uit Sierra Leone
en is tijdens de burgeroorlog naar Nederland gevlucht. Francis zal uiteindelijk mee afreizen
naar Madina om te kunnen helpen bij de installatie van het ontwerp en de bevolking uitleg
te kunnen geven over het systeem. In de tijd dat Francis benaderd werd voor het project was
ik op zoek naar een onderwerp voor mijn bachelorscriptie. Francis vroeg mij hem te helpen
met het project, dus bedacht ik het project met mijn scriptie te combineren.

Het idee is om de elektriciteit op te wekken met behulp van zonnepanelen. Daarom zal
1
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ik in deze scriptie ingaan op hoe de zonnecel er uitziet en wat er gebeurt in zo’n cel. Welke
processen vinden achtereenvolgens plaats in het opwekken van energie vanaf het moment
dat de zonnestraal het paneel bereikt tot het moment dat de elekticiteit uit het stopcontact
gehaald kan worden? Er zijn verschillende configuraties om een zonnesysteem op te zetten.
Welk ontwerp het meest geschikt is voor Madina zullen we uitzoeken. Vervolgens moet er
naar de stroombehoefte gekeken worden. Hoeveel stroom is er nodig? Maar wat net zo
belangrijk is, hoeveel energie wordt er geleverd door de zon in Madina? Hoeveel zonlicht
bereikt het paneel? Deze informatie hebben we opgezocht op de site van de NASA, maar we
hebben er zelf ook een berekening op los gelaten met behulp van het ASHRAE model en deze
twee waardes met elkaar vergeleken. Wanneer deze twee waardes vrijwel overeen komen is
dat mooi. Is dit niet geval, met welke waarde rekenen we dan verder en is deze waarde dan
wel betrouwbaar? Uiteindelijk wil ik onderzoeken onder welke omstandigheden het paneel
optimaal functioneert zodat er een minimum aan energie verloren gaat. Ontvangen we meer
energie als we het paneel onder een hoek plaatsen? En zo ja, hoe vinden we deze hoek? Verder
wil ik uiteindelijk een antwoord verkijgen op de vraag hoeveel panelen er nodig zijn om in de
behoeften van Madina te kunnen voorzien.

Hoofdstuk 2

Werking van de zonnecel
2.1

P-n-overgang

Een zonnepaneel bestaat uit een groot aantal zonnecellen. Deze zonnecellen zijn in de meeste
gevallen gemaakt van een dunne laag silicium. Silicium is een halfgeleider en heeft als bijzondere eigenschap dat het atoom in zijn buitenste elektronenschil 4 elektronen heeft. Het
atoom wil echter 8 elektronen in de buitenste schil. Dit kan het atoom bereiken door bindingen aan te gaan met andere silicium atomen. Op deze manier ontstaat er een rooster waarin
de buitenste elektronenschil van het atoom toch 8 elektronen bevat, 4 van zichzelf en van elk
omringende buuratoom ook 1 elektron. Het rooster met de gebonden siliciumatomen noemen
we ook wel een kristal. In zon kristal zijn geen vrije elektronen aangezien elk atoom zijn buitenste elektronen deelt met de buuratomen. Een metaal heeft als eigenschap dat het geleid.
De geleiding kan plaats vinden omdat elk metaal vrije elektronen bevat. Bij siliciumkristal
is dit niet het geval, het is dan ook geen metaal. Verwar dit niet met het siliciumatoom, het
element silicium is wel een metaal. Toch worden siliciumkristallen gebruikt in de zonnecellen. De kristallen worden eerst vervuild, dit proces noemen we doteren. Er zijn 2 soorten
onzuiverheden die we aan het kristal aan kunnen brengen:
p-type
Om een p-type onzuiverheid aan het kristal aan te brengen, wordt er boron (boor) of
gallium aan het kristal toegevoegd. Dit zijn atomen met elk 3 elektronen in de buitenste
schil. Bij binding van deze atomen met het siliciumkristal is er eigenlijk 1 elektron te weinig.
Er zal een gat ontstaan bij elke atoom. De elektronen in de buitenste schil van het buuratoom
willen dit gat het liefst zo snel mogelijk opvullen. Echter, wanneer dat gebeurt ontstaat er
weer een nieuw gat bij de buurman, het gat schuift als het ware een plaatsje op. Het wandelen
van deze gaten zorgt ervoor dat het kristal stroom kan geleiden.
n-type
Een andere manier om het siliciumkristal te verontreinigen is door kleine hoeveelheden
fosfor of arceen aan het kristal toe te voegen. Forfor en arceen zijn 5-waardige atomen,
dat wil zeggen dat er 5 atomen in hun buitenste schil zitten. Zodra deze atomen in aan
het siliciumkristal worden toegevoegd, zullen de atomen van silicium en fosfor of arceen met
elkaar een binding aangaan. Er zal dan bij elk van deze binding 1 elektron over blijven. Dit
extra elektron kan vrij door het materiaal bewegen, waardoor het materiaal geleidend kan
worden.
3
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Figuur 2.1: ’Vervuiling’ van Silicium
Zowel de p-type als de n-type halfgeleiders zijn apart van elkaar geen bijzondere geleiders.
Echter als je ze samenbrengt worden ze wat interessanter. In een diode wordt het p-materiaal
tegen het n-materiaal aan gelegd. Zodra de materialen tegen elkaar gebracht worden en de
batterij aan het systeem wordt aangesloten,zullen de positief geladen gaten door de positieve
pool van de batterij worden afgestoten en de vrije elektronen door de negatieve pool. Ze
worden naar elkaar toe gedreven, zodat ze elkaar bij de scheiding tussen beide materialen
ontmoeten. De elektronen vullen de gaten op, waardoor ergens anders in het materiaal weer
nieuwe gaten en elektronen vrij komen. Zo ontstaat er een hevig verkeer tussen elektronen en
gaten die overgaan naar de andere kant. Doordat de elektronen en gaten overlopen wordt er
een ladingsverschil in het p-en n-materiaal gecreerd. Door dit ladingsverschil ontstaat er een
elektrisch veld, die de elektronen en gaten weer in de tegengestelde richting drijft, dit wordt
ook wel de driftstroom genoemd. Na verloop van tijd zal er een evenwicht ontstaan tussen de
diffusiestroom (verplaatsen van deeltjes als gevolg van verschil in lading) en de driftstroom.

Figuur 2.2: pn-overgang
Sluit je de batterij omgekeerd aan op het systeem, dan trekt de negatieve pool de elektronen aan en de positieve de gaten. Op deze manier worden ze uit elkaar gedreven en zullen ze
elkaar dan ook niet ontmoeten, er kan dan geen stroom lopen. De diode geleidt dus maar in
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1 richting.

2.2

Belichting van de cel

In de onbelichte cel is er sprake van een evenwicht. Hierdoor ontstaat er wel een spanning over
de overgang, maar loopt er geen stroom. Het potentiaalverschil tussen beide materialen heet
ook wel de ingebouwde potentiaal V bi. V bi kan worden bepaald door het verschil te nemen
tussen de werkfuncties van de p- en de n-laag, en . De werkfunctie is de minimale energie
(meestal in eV) die nodig is om een elektron uit het atoom te halen en te doen verplaatsen
in het systeem.
Licht bestaat uit pakketjes energie, fotonen genaamd. De energiehoeveelheid hangt af van
de frequentie, of de kleur, van de fotonen. De energie van de zichtbare fotonen zijn net genoeg
om elektronen te doen trillen, op een vaste plaats. Bij hogere energie de elektronen van hun
vast plaats komen en vrijer bewegen. Een extreem voorbeeld hiervan is het fotovoltaisch
effect, ontdekt door Einstein in 1905, waar blauw en ultra-violette straling genoeg energie
aan de elektronen verschaft zodat ze geheel van het oppervlakte van het metaal kunnen
ontsnappen. Wanneer licht normaal geabsorbeerd wordt , geven de fotonen de elektronen
zoveel energie zodat ze in een hoger energieniveau komen te zitten in het materiaal. De
elektronen blijven echter wel in het materiaal. Al snel zullen de elektronen weer terugvallen
in hun oude energie status. Bij het fotovoltaische effect, is er sprake van een ingebouwde
a-symetrie omdat het silicium door de verontreiniging een kristalvorm heeft aangenomen.
Hierdoor zullen de elektronen niet weer meteen in de oude staat terugvallen, maar zullen ze
worden weggeduwd uit het atoom en door het materiaal heen lopen.

2.3

Bouw van de zonnecel

Figuur 2.3: bouw van de zonnecel
De zonnecel is de basis bouwsteen van het fotovoltaische effect van de zon. De cel kan beschouwd worden als een apparaat met 2 stations dat geleidt als een diode in het donker en
verwekker van een stroom zodra de zon erop schijnt. De oppervlakte van de plaat is zon 100
cm2. Het oppervlak (voorcontact van de cel) is zo gemaakt zodat er zo weinig mogelijk zichtbaar licht teruggekaatst wordt, vandaar de kleur donkerblauw of zwart. Wanneer de zon de
plaat bereikt, genereert de opstelling een gelijkstroom van 0.5 tot 1 volt met een stroomsterkte
van enkele tientallen milliampères per cm2. De stroomsterkte is redelijk, maar het voltage is
veel te klein voor de meeste toepassingen. Om toch in voldoende voltage te voorzien moeten

6
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de platen in serie aan elkaar geschakeld worden en worden ingebouwd in verschillende modules. Een module bestaat meestal uit 28 tot 36 cellen in serie geschakeld, om uiteindelijk een
gelijkstroom voltage van 12 V te kunnen bereiken onder normale verlichtingsomstandigheden.
De 12 V modules kunnen vervolgens enkel gebruikt worden, parallel of in serie verbonden.
Op die manier kan een hogere voltage en stroomsterkte bereikt worden. Door de modules
in serie te schakelen kan een hogere spanning bereikt worden. Bij parallel schakeling van de
modules kan de stroomsterkte verhoogd worden. De cellen in de module zijn ingebouwd met
doorlatende en blokkerende diodes om veel verlies van energie te beperken wanneer een van
de in serie geschakelde cellen niet werkt. De modules worden in rijtjes parallel aan elkaar
geschakeld. Elk rijtje bevat vervolgens een bepaald aantal in serie geschakelde modules. De
modules in elk rijtje zijn op dezelfde manier beschermd als de cellen in de modules, dus met
doorlatende en blokkerende diodes. Een zon rijtje, ook wel fotovoltaische generator genoemd,
is gemaakt om onder standaard verlichting, energie te verwekken met een bepaalde stroomsterkte en voltage die een veelvoud van 12 V is. Omdat de zon niet constant zal schijnen, is
er ook een accu nodig. De energie die van de zonnepanelen afkomstig is wordt opgeslagen in
de accu. De accu kan vervolgens weer stroom leveren om apparaten aan te kunnen drijven.
De keuze van de accu is erg belangrijk voor de functionering van het systeem. Allereerst is
het belangrijk dat de accu vaak kan ont- en opladen zonder dat de capaciteit daardoor zal
verminderen. Als dit wel het geval zou zijn, dan zou de accu steeds minder stroom kunnen
presteren. Een ander belangrijk punt is de capaciteit van de accu. Een grote capaciteit is
nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende stroom geleverd kan worden als de zon een aantal
uren of dagen niet schijnt. In Sierra Leone zal het aantal dagen zonder zon natuurlijk veel
minder zijn dan in een land als Nederland. Ook draagt een grote accu bij aan een beter milieu.
Kleine accu’s zijn namelijk sneller vol, terwijl het paneel misschien nog wel veel meer energie
kan leveren. Die gaat dan verloren. Bij een grotere accu is dat natuurlijk niet het geval. De
grootte van de accu is dus afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die wordt opgevangen door
het paneel en de kans op dagen of uren zonder zon. We kunnen in het geval van Madina
pas iets over de grootte van de accu zeggen als we de hoeveelheid ontvangen zonne-energie
berekend hebben. We zullen hier later op terug komen. Als laatste komt er nog een omvormer
aan het gehele systeem te pas, deze zet de gelijkspanning om in de gewenste wisselspanning.
Wisselspanning is elektrische spanning met een steeds veranderende polariteit. Hoe sneller
deze verandering, hoe hoger de frequentie. Radio, t.v, radar en magnetrons maken bijvoorbeeld gebruik van wisselspanning. Gelijkspanning is elektrische spanning met onveranderlijke
polariteit. Een voorbeeld van gelijkspanning vind je in de batterij, accu en adapter. Het voordeel van wisselspanning boven gelijkspanning is dat het gemakkelijk in waarde kan worden
verhoogd of verlaagd. Hierdoor kan de elektrische energie op efficiëntere manier getransporteerd worden over grote afstanden. Bij gelijkspanning kan dat niet.

2.4
2.4.1

Fysisch model
Rendement paneel

Het is zaak dat de zonnepanelen zo effectief mogelijk werken en zo min mogelijk energie kwijt
raken. We willen dat het rendement van het paneel maximaal functioneert. Het rendement
van het zonnepaneel hangt af van verschillende factoren, namelijk de intensiteit van de zon,
het spectrum van het incidentele licht, de weerstand van de stroomkring, het materiaal van
de zonnecel en de temperatuur van de zonnecel. We zullen de factoren in paragraaf 2.5 nader
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bekijken en op zoek gaan naar het maximale rendement.
Omdat het rendement van zonnepanelen van een groot aantal factoren afhangt kan het
paneel op de ene paats veel meer energie leveren dan op de andere. Hierdoor werd de vraag
voor de industrie: hoe druk je het vermogen van een zonnepaneel uit? De oplossing heeft
men gezocht in de eenheid wattpiek (Wp). Het vermogen van zonnepanelen worden altijd in
deze eenheid uitgdrukt. Wattpiek geeft het zonnepaneel onder ideale omstandigheden (25◦ C
bij 1000W/m2 lichtintensiteit) weer.

2.4.2

diodevergelijking

Wanneer we een weerstand RL aan het circuit toevoegen, zal er over deze weerstand een
spanning V komen te staan met een grootte tussen de 0 en Voc . De weerstand zal een stroom
I afgeven waarvoor geldt V = I ∗ RL . Zowel I als V zal dus bepaald worden door zowel
de mate van belichting van de cel als door de weerstand. De dichtheid van de fotostroom
als er geen weerstand aanwezig is, schrijven we als Jsc . Deze geeft de hoeveelheid elektrische
stroom door een oppervlak weer. Omdat de stroomsterkte zo goed als evenredig is met het
belichte oppervlak, is Jsc een goede grootheid ter vergelijking. Om een relatie te kunnen
beschrijven tussen de dichtheid van de fotostroom en het incidentele spectrum hebben we de
kwantum efficientie (QE) nodig. QE(E) is de kans dat een foton uit het incidentele licht, met
een energie E, een elektron los zal maken uit het kristalrooster. QE is dus onafhankelijk van
het incidentele spectrum. Er geldt:
Z
Jsc = q Bs (E)QE(E)dE
(2.1)
Hierin is Bs (E) de fluxdichtheid, of inductie van het incidentele spectrum. Dit is het
aantal fotonen met een energiegrootte tussen E en E + dE, die in een bepaalde tijd op het
oppervlak van de zonnecel zijn gekomen. q staat voor de elektrische lading. De elektrische
lading q wordt gemeten in Coulomb (C). Een proton heeft een lading van 1.60217653 ∗ 10− 19
C wat gelijk is aan 1 e, een elektron heeft eenzelfde lading maar dan negatief. Nu we dit weten
is het makkelijker te begrijpen hoe men aan de formule is gekomen. In de integraal wordt
uitgerekend hoeveel fotonen er een elektron losmaken, dus eigenlijk geeft de integraal het
aantal elektronen die stromen weer. Vervolgens wordt dit vermenigvuldigd met de elektrische
lading van een elektron. Wat Jsc dus eigenlijk weergeeft is de totale hoeveelheid aan elektrische
lading van de fotostroom die plaatsvindt. Houd er rekening mee dat Jsc alleen loopt als er
zonlicht op het paneel valt. We zien dat Jsc afhankelijk is van de fluxdichtheid, welke op zijn
beurt weer afhangt van de intensiteit van het invallende licht. In hoofdstuk 4 zullen we dieper
ingaan op de intensiteit van het zonlicht in Madina.
Het potentiaalverschil tussen de twee platen veroorzaakt een stroom die in de tegenovergestelde richting van de fotostroom loopt. Deze veroorzaakte stroom loopt ook als het donker
is en er dus geen fotonen op het oppervlak vallen. Het heet ook wel donkere stroom ID . De
meeste zonnecellen gedragen zich als een diode in het donker. Voor een ideale diode is de
dichtheid van de donkere stroom JD (V ) gelijk aan:
JD (V ) = J0 (e(qV )/(kT ) − 1)

(2.2)

Hierin is J0 een constante, k is Boltzmann’s constante en T is de temperatuur in Kelvin. De
vergelijking komt nu zomaar uit het niets tevoorschijn. De afleiding van de formule zal de rest
van deze paragraaf beslaan. Om de afleiding te begrijpen zullen we eerst wat dieper in moeten
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gaan op de structuur van het kristalrooster van het P- en het N-materiaal. Het N-materiaal
gedraagt zich als een halfgeleider en het P-materiaal als een metaal. In het verdere verhaal
zullen we in plaats van het N-materiaal en het P-materiaal dan ook praten over respectievelijk
een halfgeleider en een metaal.
We zien al wel dat JD afhangt van de temperatuur van de zonnecel. Later, in paragraaf
2.5 zullen we hier meer over zeggen.

2.4.3

Afleiding diode vergelijking

Een atoom bestaat uit een kern met daaromheen elektronenschillen. Elke schil heeft een
ander energieniveau. Elk losse atoom heeft vele miljarden buuratomen. De verschillende
energieniveaus van elk van de atomen bevinden zich in het kristal zo dicht op elkaar dat de
niveaus met weinig energieverschil bij elkaar komen te liggen en er energiebanden ontstaan.
De grootte van de energiebanden is afhankelijk van de grootte van energie. Des te hoger de
energie, des te breder de energieband.

Figuur 2.4: vorming van energiebanden
Niet alle mogelijke energieniveau’s zijn ’toegestaan’, daardoor zit er tussen verschillende
banden een energiekloof of verboden zone. De hoogste bezette band is de valentieband, de
laagste onbezette band is de geleidingsband.
Als de valentieband voor een deel vol is of het overlapt in energie met de laagste onbezette
band, dan betreft het een metaal. De aanwezigheid van lege staten met gelijke energies maken
het makkelijk voor de valentieelektron om aangeslagen te worden in een grenzende staat. Deze
aangeslagen elektronen kunnen als geleiders optreden.
Als de valentieband vol is en gescheiden van de volgende band door een energiekloof, dan
is de stof een halfgeleider of een isolator.

Figuur 2.5: de bandenstructuur van een halfgeleider
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Alle elektronen in de valentieband zijn volledig betrokken in de binding en kunnen niet
gemakkelijk verplaatst worden. Ze hebben een energie, gelijk aan de energie in de kloof, nodig
om naar het dichstbijzijnde beschikbare onbezette niveau te verplaatsen. Dit is ook de reden
waarom een halfgeleider meer moeite heeft met geleiding dan een metaal.
Bij een temperatuur van 0K, het absolute nulpunt, zijn alle elektronen in een halfgeleider
betrokken bij de binding. Wanneer de temperatuur verhoogd wordt, verkrijgen de elektronen
kinetische energie doordat ze beginnen te trillen in het kristalrooster en sommige elektronen
zullen zelfs vrij komen uit het rooster. Deze vrijgekomen elektronen zijn aangeslagen naar de
geleidingsband en zijn in staat lading of energie te transporteren. Omdat er een of meerdere
elektronen uit de valentieband zijn, ontstaan er positief geladen gaten in de valentieband. De
gaten kunnen worden opgevuld door elektronen. Echter, op het moment dat een elektron
uit de valentieband het gat opvult, ontstaat er een nieuw gat. De richting van het veld is
tegengesteld aan de verplaatsing van het elektron, aangezien de lading van het gat positief is.
Op deze manier is er ook geleiding (door het ’verplaatsende’ gat) in de valentieband mogelijk.
De geleiding van het elektron en het gat wordt fotogeleidbaarheid genoemd.
Bij het absolute nulpunt hebben de elektronen geen kinetische energie en beslaan ze altijd
de laagst beschikbare niveaus. De niveaus worden gevuld van onder naar boven, waarmee
ik wil zeggen dat de niveaus met de laagste energie als eerste opgevuld worden. De energie
totaan waar de toestand gevuld is, wordt de Fermi energie, Ef genoemd. Bij verhoging van de
temperatuur, verkrijgen de elektronen kinetische energie en verplaatsen sommige elektronen
naar hogere energie niveaus, dus toestanden boven Ef . Hierdoor zullen enkele toestanden
beneden Ef onbezet worden.
Voor een halfgeleider in het absolte nulpunt geldt dat de valentieband kompleet gevuld
is en de geleidingsband helemaal leeg. Dit houdt in dat het Fermi niveau zich ergens tussen
deze twee banden bevindt. Een belangrijk natuurkundige grootheid is de werkfunctie φ.φ is de
minimale energie die nodig is om een elektron te verwijderen uit een stof. Het wordt gemeten
door het verschil te nemen tussen het Fermi niveau en het vacuum niveau, Evac . Evac is de
energie die nodig is om een elektron volledig buiten alle krachten van de stof te krijgen. De
werkfunctie voor het metaal is gelijk aan φm , zo is de werkfunctie voor de halfgeleider gelijk
aan φs .

Figuur 2.6: Bandstructuur van metaal en halfgeleider voor contact
De elektronen lopen over van de halfgeleider naar het metaal als ze genoeg energie hebben om de ’grens’ over te kunnen steken. De energie van een elektron wordt gegeven door
de Maxwell-Boltzmann vergelijking. De Maxwell-Boltzmann verdeling zegt dat gegeven een
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energie W , het aantal elektronen met een energie W is gegeven door:
nW = gj ∗ e

−W
kT

(2.3)

met gj de dichtheid van de elektronen, k de Boltzmann’s constante en T de temperatuur.
De Maxwell-Boltzmann vergelijking geeft de verdeling van de snelheden van gasmoleculen
in een verdund gas weer. Wij hebben echter niet met gas, maar met elektriciteit te maken.
Toch zullen we voor de afleiding van de verdeling eerst uitgaan van een gas.
In de stationaire fase zijn de gasdeeltjes gelijkmatig verdeeld over het volume. De totale
energie van het gas ligt vast, dus zijn de snelheden van de gasmoleculen begrensd. Alle mogelijke snelheden delen we op in m klassen waarin de snelheden weinig van elkaar verschillen.
Elk van de N deeltjes valt wat betreft z’n snelheid binnen zo’n klasse. Er geldt:
m
X

nj = N

(2.4)

j=1

met nj het aantal deeltjes in de klasse j. Ook moet het totaal van de energie van de deeltjes
gelijk zijn aan de totale energie E van het gas, dus:
m
X

nj Ej = E

(2.5)

j=1

De verdeling van de deeltjes over de verschillende klassen kan op vele manieren. Algemeen
geldt dat het aantal manieren van de verdeling gegegeven kan worden door:
k

P =

Y 1
N!
= N!
n1 ! ∗ n2 ! ∗ ... ∗ nm !
nj !

(2.6)

j=1

Om verder te kunnen introduceren we gj . gj is het aantal energieniveaus dat zich in de
energieband Ej bevindt, dus de dichtheid van de elektronen in de energieband met energie
Ej .
Het aantal manieren (P ) om N atomen in energiebanden met elke band gj afzonderlijke
niveaus te berekenen, zodanig dat de j’de niveau nj elektronen heeft, is gelijk aan:
P = N!

n
k
Y
gi j
nj !

(2.7)

j=1

De meest waarschijnlijke toestand van het gas is de toestand met de meeste realisaties P. We
moeten dus uitrekenen wanneer P maximaal is. We weten dat
m
X

nj − N = 0

(2.8)

nj ∗ Ej − E = 0

(2.9)

j=1

en

m
X
j=1

Omdat de logaritme van P monotoom stijgend is, mogen we kijken naar het maximum van
ln P in plaats van P . Dit doen we omdat het makkelijker rekent. Om het maximum te
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vinden van een functie met veel variabelen toegelaten op meerdere begrenzingen, kan de
multiplicatorenmethode van Lagrange gebruikt worden. Eerst kunnen we de Lagrange functie
opstellen. Algemeen geldt dat als we f (x, y) willen maximaliseren op voorwaarde van g(x, y) =
c dan is de Lagrange functie gelijk aan
Λ(x, y, λ) = f (x, y) + λ(g(x, y) − c)

(2.10)

met λ de Lagrange multiplicator. In ons geval is het aantal realisaties (P ) begrensd door de
totale energie (E) van het gas en het aantal gasmoleculen (N ). Dus kunnen we de Lagrange
formule als volgt voor ln P opstellen:
X
X
f (n1 , n2 , ..., nn ) = ln P + α(N −
nj ) + β(E −
nj Ej )
(2.11)
Bovendien kunnen we ln P nu als volgt omschrijven:
ln P = ln[N !

n
n
Y
gj j
j=1

nj !

n
X
] = ln N ! +
(nj ln gj − nj ln nj + nj

(2.12)

j=1

De formule van Stirling zegt dat
ln n! ≈ n ln n − n

(2.13)

Dus:
f (n1 , n2 , ..., nn ) = N ln(N )−N +αN +βE +

n
X

(nj ln gj −nj ln nj +nj −(α+βEj )nj ) (2.14)

j=1

We wilden weten wanneer P maximaal is. Volgens de multiplicatorenmethode van Lagrange
δf
gelijk te stellen aan 0. Dit
vinden we de optimalisatie van het aantal realisaties door δn
j
geeft:
δf
= ln gj − ln nj − (α + βEj ) = 0
(2.15)
δnj
We kunnen nj nu isoleren, dan komen we op het volgende:
nj =

gj
eα+βEj

(2.16)

Vul nu voor β nu 1/kT in, met k de constante van Boltzmann en T de temperatuur. Zo geldt
voor α dat deze gelijk is aan −µ/kT met µ de chemische potentiaal, dus:
nj =

gj
(E
−µ)/kT
j
e

(2.17)

De chemische potentiaal µ geeft de toename in energie aan als men aan een systeem
een eenheid van een bepaalde stof toe zou voegen. Wij hebben niet te maken met een een
chemische potentiaal, aangezien wij geen gassen in het systeem hebben. Algemeen geldt dat
de chemische potentiaal µ gelijk is aan de negatieve potentiaal van het systeem, dus µ = −V .
Vullen we dit nu in, in de formule voor nj , dan krijgen we
gj

nj =
e

Ej +V
kT

(2.18)
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We weten dat nj het aantal deeltjes binnen een snelheidklasse van het gas is, dus nj is
voor onze diode te omschrijven als het aantal elektronen in het energieniveau j.
Het elektron in energieniveau j heeft uiteindelijk een energie van Ej + V . Stellen we nu
W gelijk aan de totale energie van het deeltje j met een externe potentiaal en vullen we dat
in, dan:
−W
nW = gj e kT
(2.19)
Dit is de Maxwell-Boltzmann verdeling die we wilden hebben.
Wanneer we het P- en het N-materiaal samen brengen ontstaat er een potentiaalverschil.
Er worden elektronen uitgewisseld totdat de beide Fermi niveaus gelijk zijn. Doordat de
twee lagen met elkaar in contact komen, gaan er twee stromen lopen. Elektronen die van
het metaal naar de halfgeleider overlopen, J0 . En elektronen die van de halfgeleider naar het
metaal overlopen, JF . Deze twee stromen lopen in tegengestelde richting en zouden elkaar
opheffen als er geen externe spanning zou zijn op het systeem.

Figuur 2.7: Bandstructuur van metaal en halfgeleider bij contact
De Maxwell-Boltzmann verdeling geldt niet voor metalen. Voor kleine spanningen mogen
we aannemen dat J0 constant is.
We weten bovendien dat J0 = JF als er geen externe spanning op het systeem is omdat
het systeem dan streeft naar evenwicht. Het potentiaalverschil dat ontstaat doordat beide
’lagen’ bij elkaar gebracht worden noemt men ook wel de diffusie potentiaal ψ. De diffusie
potentiaal is gelijk aan het verschil van de werkfuncties φm en φs . We noteren dit verschil als
ψ = φm − φs . De energie die een elektron dus nodig heeft om de ’grens’ van beide lagen over
te kunnen steken is gelijk aan qψ. Dit betekent dat de we voor W de waarde qψ in kunnen
vullen in de vergelijking van nW . De totale energie van één deeltje was gelijk aan nW . JF is
dus te berekenen door nW met de lading van het deeltje te vermenigvuldigen.
J0 = JF = gj qe
en dus

qψ

gj q = J0 e kT

−qψ
kT

(2.20)
(2.21)
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Het Fermi niveau van de halfgeleider kan toenemen door een externe spanning. Hierdoor
neemt het aantal elektronen dat zich over de grens kan diffuseren toe. Dit betekent dat de
benodigde energie voor elektronen om de grens te kunnen oversteken bij externe spanning zal
veranderen in q(ψ − V ). Er is dus minder energie nodig om over te kunnen steken.
JF = gj qe
qψ

−q(ψ−V )
kT

JF = J0 e kT e

−q(ψ−V )
kT

qV

(2.22)
(2.23)

JF = J0 e kT

(2.24)

JD = JF − J0

(2.25)

Dus

Laat nu
VT =

kT
q

(2.26)

Dan volgt:
VD

JD = J0 (e VT ) − J0

(2.27)

VD

JD = J0 (e VT − 1)

(2.28)

Hiermee hebben we de afleiding van diodeverglijking gevonden.
De fotostroom is tegengesteld gericht aan de donkere stroom. De totale stroom en voltage
respons van de cel, zijn stroom-voltage karakteristiek, kan benaderd worden door de som van
de fotostroom Jsc en de donkere stroom JD . Deze benadering wordt ook wel de superpositie
benadering genoemd. Ondanks dat de stroom die loopt bij verlichting naar aanleiding van het
voltage niet helemaal gelijk is aan de stroom die in het donker loopt, is de benadering redelijk
voor de meeste fotovoltaische materialen. In het fotovoltaische geval wordt zo gekozen dat
de fotostroom positief is. Bij andere elektrische systemen is dat vaak andersom. Rekening
houdend met de plus voor de fotostroom wordt de totale stroomdichtheid:
J(V ) = Jsc − JD (v)

(2.29)

welke voor een ideale diode gelijk is aan
qV

J = Jsc − J0 (e KT − 1)

(2.30)

Uit de formule voor J(V ) valt terug te zien dat de stroom sterkte afhangt van de temperatuur van het paneel, want JD hangt van de temperatuur af. Ook is het terug te zien dat de
stroomsterkte van de intensiteit van het zonlicht afhangt. Jsc is namelijk afhankelijk van de
fluxdichtheid welke weer in verband met de intensiteit van het invallende licht staat. Willen
we dus de maximale totale stroomdichtheid behalen, dan zullen we naar de temperatuur van
de cel en de intensiteit van het zonlicht moeten kijken. In de volgende paragraaf zullen we
dit doen.
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Maximale efficientie zonnepaneel

Een zonnecel vervangt de plaats van een batterij in een simpele elektrische opstelling. Wanneer
er licht op de zonnecel valt gaat er een stroom lopen, vergelijkbaar met de stroom die zal lopen
bij het aansluiten van de batterij. Het potentiaalverschil, of de spanning op het moment dat
er nog geen stroom loopt noemen we het open circuit voltage, Voc . Wanneer we de elektrische
opstelling helemaal met elkaar verbinden, zal er een stroom Isc lopen.
De werking van een zonnepaneel wordt gekenmerkt door zijn Voc , Isc , maximaal leverbare
voltage Vmp en maximaal leverbare stroomsterkte Imp .De stroomsterkte van het zonnepaneel
is recht evenredig met de intensiteit, zie het linker plaatje in de figuur hieronder. Des te
groter de hoek die de zon met het paneel maakt, des te kleiner is de intensiteit en dus de
stroomsterkte. Verderop, in hoofdstuk 5, zullen we de meest optimale hoek in het geval van
Madina proberen te vinden, zodat de intensiteit van de zon op het paneel optimaal is. Er
bestaan zonnecellen die met de zon meedraaien, deze modellen kunnen dus altijd de maximale
stroomsterkte bereiken. Het nadeel van deze cellen is echter dat ze duurder zijn dan de vaste
panelen. Hierdoor is het niet mogelijk om met dergelijk materiaal in Madina te werken.

Figuur 2.8: links: relatie tussen stroomsterkte en spanning onder verschillende niveaus van
incident zonlicht bij een temperatuur van het paneel van 25◦ C
rechts: relatie tussen stroomsterkte en spanning onder verschillende niveaus van temperatuur
bij een instraling van 1000W/m2
In de bovenstaande figuur kan opgemerkt worden dat de stroomsterkte I begrensd is, zelfs
wanneer V = 0. Op het moment dat de modules in het paneel niet op elkaar aangesloten zijn
en er dus geen stroom loopt, current= 0, hebben we te maken met Voc . Voc is zo goed als
onafhankelijk van de intensiteit van het zonlicht dat het paneel bereikt. Uit het linkerfiguur
hierboven kan dat ook opgemaakt worden. Of de intensiteit nu bijvoorbeeld 1000W/m2 of
250W/m2 is, het voltage blijft rond 20V als er geen stroom loopt (dus als I = 0).
De maximale stroomsterkte en de maximale spanning over het paneel noteren we als Imp
en Vmp . Zoals je in de figuur kan zien, verandert het opvallende licht de maximale stroomsterkte en de temperatuur van het paneel verandert het maximale voltage. De temperatuur
karakteristieken zijn afhankelijk van het paneel. Voor elk niveau van intensiteit is er maar
een spanningswaarde en een waarde voor de stroomsterkte, waarbij het paneel optimaal functioneert. Dit punt is in het figuur hierboven aangegeven met A. Het punt A vinden we door
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de grootste oppervlakte te zoeken voor de rechthoek die we krijgen door I met de bijbehorende V te vermenigvuldigen en te kijken voor welke I en V de oppervlakte van de rechthoek
maximaal is. Voor het punt A geldt dus dat het vermogen van het paneel,P , maximaal is
(P = I ∗ V , wet van Ohm). Bij het opstellen van het systeem van zonnepanelen, zullen we
dus met dit punt A moeten werken. We willen de maximale energie uit de zon halen.
Wat we uit deze grafiekjes, en ook uit de formule voor de totale stroomdichtheid in paragraaf 2.4, kunnen halen is dat we het maximale rendement uit het paneel halen (het dichtst
bij het maximum power point komen) als de intensiteit maximaal is en wanneer de temperatuur van het paneel minimaal is. De temperatuur van het paneel ligt vooral aan het paneel
dat gekocht wordt, bij de aanschaf van een paneel is het handig om naar de temperatuur
karakteristiek te vragen. Hier zal ik het verder niet over hebben. Waar we wel verder op
ingaan is de intensiteit.
De intensiteit van de zon, ofwel de bestralingssterkte, wordt gemeten in Watt per vierkante
meter (W/m2 ). De intensiteit hangt vooral af van de stand van de zon m.b.t het paneel en
de plek waar het paneel zich bevindt. Des te verder boven zeeniveau het paneel zich bevindt,
des te korter is de weg die de zonnestralen af moeten leggen en des te hoger is de intensiteit
van de zon. Aangezien Madina zo’n 400 meter boven zeeniveau ligt zal de intensiteit hier iets
hoger uitvallen dan in gebieden op zeeniveau. De invloed van de hoogte van het paneel op
de intensiteit is echter relatief klein. De zonnestralen leggen zo’n lange weg af, dat de paar
meters verschil boven zeeniveau weinig invloed hebben. De stand van de zon t.o.v het paneel
heeft daarentegen een veel grotere invloed op de intensiteit. Hoe lager de zon komt te staan,
hoe meer intensiteit de zon verliest in de atmosfeer. Dit is vrij logisch, omdat de straling in
dat geval een langere weg door de atmosfeer moet afleggen. Zo ook, hoe dichter het paneel
bij de evenaar is geplaatst, hoe hoger is de intensiteit van het zonlicht. In hoofdstuk 4 zullen
we dit verder uitwerken en de intensiteit voor Madina opzoeken en berekenen.
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Hoofdstuk 3

Project Madina: procesketen in
kaart
3.1

Ontwerp zonnesysteem

Om tot een ontwerp voor het zonnesysteem te kunnen komen hebben we gebruik gemaakt van
de site van Pico Sol. Pico Sol is een stichting die bestaat uit vrijwilligers die vanuit hun werk
actief betrokken zijn met zonnestroom (productie, onderzoek, advies en projectrealisatie).
Pico Sol heeft vele projecten met betrekking tot zonnestroom in ontwikkelingslanden als
Ghana, Cambodja en West-Papua lopen. Op de site van Pico Sol[1] kan precies nagelezen
worden waar de stichting zich mee bezig houdt, wie de stichting is en hoe ze de projecten
gerealiseerd hebben.
Allereerst is het van belang een schematische weergave te geven van het systeem. In de
figuur hieronder is de algemene opbouw van het zonnestroom systeem weergegeven.

Figuur 3.1: systeem lay-out
Erg belangrijk is de laadregelaar. Deze zorgt ervoor dat de accu niet te vol wordt geladen
(dan worden zonnepanelen afgeschakeld) en niet te veel wordt ontladen (dan worden de apparaten afgeschakeld). Vanuit de accu is de gelijkstroom beschikbaar(DC). Door middel van
een omvormer is het ook mogelijk om wisselstroom aan te bieden (AC).
Nu we weten welk apparatuur er nodig is om het systeem te kunnen realiseren is het
zaak om de behoeften uit te zetten tegen de hoeveelheid geleverde energie. Met het resultaat
wordt de meest geschikte capaciteit van accu’s en zonnepanelen gezocht, om hier mee het
juiste systeem op te kunnen zetten. Zie het ontwerpschema in de onderstaande figuur.
17
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Figuur 3.2: ontwerpschema
Het ontwerp van een zonnestroom systeem begint met het inventariseren van de behoeften
en locatiegegevens (stap 1 t/m 3). Met het resultaat wordt de meest geschikte capaciteit van
accu’s en zonnepanelen gezocht om hiermee het juiste systeem te realiseren (stap 4 t/m 6).
• Stap 1: Bepalen van stroombehoefte
• Stap 2: Bepaling van de autonomie periode
• Stap 3: Opzoeken van de instraling op locatie
• Stap 4: Bepaling van de wenselijke systeem configuratie
• Stap 5: Kiezen van accu’s
• Stap 6: Kiezen van zonnepanelen

Hoofdstuk 4

Madina: inventariseren behoeften
en locatiegegevens (stap 1 t/m 3)
4.1

Bepalen stroombehoefte (stap 1); een voorbeeld

De eerste, de meest logische maar ook de lastigste vraag is hoeveel stroom er nodig is voor
het gehele systeem in Madina. Bij zonnestroom is energiebesparing van belang. Het kiezen
van de meest energie-zuinige apparatuur is een goede insteek. Madina kent 4 huizen. We
nemen als voorbeeld de volgende behoeften voor Madina: één huis moet een t.v. hebben.
Twee andere huizen krijgen allebei een koelkast. Verder moet elk huis verlicht worden. Elk
huis heeft acht vertrekken. Bovendien is er terreinverlichting nodig. Om het totale verbruik
goed te kunnen berekenen voor dit voorbeeld, kijken we eerst naar het verbruik per apparaat.

4.1.1

Koelkast

Het verbruik van een koelkast is erg afhankelijk van het type. We gaan uit van een grote
koelkast aangezien er twee koelkasten voor het hele dorpje zijn. Een grote A+-keur koelkast
verbruikt zo’n 252kW h per jaar [2] Omdat de koelkast toch aangeschaft moet worden kunnen
we het beste voor een A+-koelkast gaan, aangezien deze koelkasten in prijsklasse niet veel
schelen op minder zuinige koelkasten en het in verbruik veel voordeliger is. 252kW h/jaar
komt neer op 0, 70kW h/dag.

4.1.2

TV

Een tv verbruikt gemiddeld 80W als hij aanstaat en 8W in de stand-by stand. Bij een
gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt de tv zo’n 140kW h per jaar. Volgens Jon
Smit van Zonne-Energie Noord-Nederland verbruikt een tv zo’n 50W . Voor de zekerheid
kunnen we het beste uitgaan van de 80 W. Dit cijfer wordt zowel op de site van Beldezon van
Ecostream[3] als op de site van de milieuadvies winkel[4] genoemd, voor oudere modellen tv’s
met een beelddiagonaal van 68cm. Bij een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt de
tv zo’n 140kW h per jaar. In Madina zal het verbruik denk ik iets hoger komen te liggen. De
mensen daar hebben nooit een tv gehad, dus op het moment dat die er is, zal die behoorlijk
vaak aanstaan. Wel gaan de kinderen overdag natuurlijk naar school, dus dan is er geen tijd
om te kijken. Laten we voor de doordeweekse dagen uitgaan van zo’n 4 uur per dag. In het
weekend zal dit meer zijn. Ik denk dat we met een aanname van 8 uur per dag goed ruim
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zitten. Per week kom je dan op 5 ∗ 4 + 8 ∗ 2 = 36 uur aan en 168 − 36 = 132 uur uit. Per
dag staat de tv dus gemiddeld 5, 2 uur aan. Het lijkt me het verstandigst de inwoners van
Madina aan te leren de tv niet in de stand-by stand te zetten, maar gewoon uit te drukken
en de kabel uit de stroom te halen. Dat scheelt toch weer, anders komt er per per week
nog 132 ∗ 8 = 1056W h bij. Dit is per jaar 1, 056 ∗ 52 = 54, 912kW h, dus zo’n 55kW h per
jaar. Houden we alleen rekening met het aanstaan van de tv dan komen we per week op een
verbruik van 36 ∗ 80 = 2880W h en per jaar op een verbruik van zo’n 149760W h, is ongeveer
150kW h per jaar, dit is 0, 42kW h/dag.

4.1.3

Verlichting

De huizen moeten allemaal verlicht worden. Elk huis heeft acht vertrekken, bovendien moet
er aan de buitenkant van het huis buitenverlichting gemonteerd worden. Er zijn verschillende
manieren van verlichting mogelijk. Bij de keuze van de lamp moeten we rekening houden
met energie-zuinigheid en met aanschafkosten van de lamp. Allereerst kijken we naar het
verschil tussen de spaarlamp en de gloeilamp. Onderstaand een tabelletje over het verschil in
energieverbruik:
Tabel 4.1: energieverbruik gloei-/spaarlamp
Gloeilamp Spaarlamp
25 Watt
5-7 Watt
40 Watt
8-10 Watt
60 Watt
11-15 Watt
75 Watt
14-20 Watt
100 Watt 20-25 Watt
Uit het tabelletje kunnen we concluderen dat de gloeilamp zo’n 4 keer meer energie verbruikt dan de spaarlamp. Een spaarlamp van 15 Watt geeft net zoveel licht als een gloeilamp
van 60 Watt. Een spaarlamp heeft bovendien een levensduur van 10.000 − 15.000 branduren,
terwijl dat van een gloeilamp gemiddeld op 1000 branduren ligt. Dat verschilt nogal! Het
grote verschil in efficientie van de spaarlamp wordt veroorzaakt door de elektronische systemen in de lamp en de tint van de lamp. Vaak zijn de meest efficiente lampen ook degene
met de langste levensduur. Het aantal zonuren in Sierra Leone ligt rond de 12 uur per dag[5]
Gemiddeld is het van half 7 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds licht. Als we ervan uitgaan dat
de lichten van half 7 ’s avonds tot 11 uur branden, gaat het om 4,5 uur licht per dag. Niet
in elk vertrek zal het licht zo lang aanstaan, we gaan er vanuit dat deze tijdsduur geldt voor
de buitenverlichting, de woonkamer en de keuken. In de wc, en de overige vertrekken (slaapkamer(s)) zal het licht korter branden. De huiskamer moet sterk verlicht worden. De lamp
zal hier ook het meeste aanstaan, per dag brand de lamp zo’n 5 uur. Laten we uitgaan van
eenzelfde verbruik in de keuken en buiten. Ook gaan we ervan uit dat elk huis buiten 5 lampen
heeft. Er moet een terein van 100 m x 100 m verlicht worden, dus het vermogen van de lamp
zal hoog moeten zijn. Het is qua budget niet haalbaar om lantaarns met zonnepanelen te
plaatsen. We zullen de lampen dus aan de buitenwanden van de huizen moeten plaatsen. Dit
zullen lampen moeten zijn die voldoende licht kunnen geven. Ik zou gaan voor een halogeen
buitenlamp die bewegingssensoren bevat. Dit is een extra besparing op het energieverbruik.
Omdat de lamp voldoende licht moet geven zou ik kiezen voor een energiezuinige bouwlamp
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met een Wattage van 30 Watt. Deze geeft hetzelfde vermogen als een gewone bouwlamp
met een vermogen van 150 Watt[6]. Als er in totaal 8 buitenlampen geplaatst worden, is het
terrein al behoorlijk verlicht. Voor de wc gaan we uit van 2 branduren per dag, dat lijkt me
meer dan genoeg. Voor de overige vertekken, dat zijn er nog 5, ga ik ook uit van een tweetal
branduren per dag.

4.1.4

Radio

Een gewone radio zit maximaal op 30W . Meestal zit het vermogen veel lager, zo rond de
10W . Laten we voor de zekerheid toch uitgaan van 30W . Ik denk dat de radio in dergelijke
landen veel aan zal staan. Ik ga daarom uit van 10 uur per dag. Dit komt op een verbruik
van 300W h = 0.3kW h/dag.

4.1.5

Totale verbruik

Het verbruik van het bovenstaande voorbeeld heb ik bij elkaar opgeteld. We komen op een
totaal verbruik van 4, 22kW h, dus zeg maar 4, 3kW h per dag. Wijken de behoeften af van
dit voorbeeld, dan kan op een soortgelijke manier de behoefte berekend worden.

4.2

Bepaling van de autonomie periode (stap 2)

Met autonomie wordt het aantal dagen dat het systeem elektriciteit blijft leveren, bij het
uitblijven van zonneschijn, bedoeld. In de meeste landen volstaat een autonomieperiode van
3 dagen voor de meeste huis-tuin en keuken toepassingen. Er bestaat dan een kans dat de
stroom soms uitvalt, maar daar valt mee te leven aangezien het hier niet om bijvoorbeeld het
koelen van medicijnen gaat. Er is een directe vertaalslag van autonomie naar de capaciteit
van de accu’s. voorbeeld We hadden in ons voorbeeld een dagelijks verbruik van 4, 3kW h per
dag. Rekening houdende met de autonomie-eis van drie dagen, zal de volle accu minimaal
een capaciteit van het drievoudige moeten hebben. De accu moet dus minimaal zo’n 13 kWh
kunnen leveren.

4.3
4.3.1

Opzoeken van de instraling op locatie (stap 3)
Instraling volgens de NASA

De instraling is via internet op te vragen[7]. De Nasa heeft een database ontwikkeld waar
men op basis van informatie van satelieten (wolken-formaties gedurende een lange tijd) een
goede inschatting kan geven van de zonnestraling op de grond.
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Figuur 4.1: dagelijkse horizontale instraling Madina volgens NASA
Zoals je uit de figuur op kan maken, is er in de maand augustus de minste instraling. Deze
maand nemen we als ontwerpmaand voor het systeem omdat het systeem in deze maand ook
zal moeten functioneren.
Hierboven kunnen we de instraling aflezen van de tabel die de Nasa ons geeft. Is de
instraling echter ook te berekenen? En komt dit overeen met de gegevens van de Nasa? Aan
de hand van het artikel uit de Elsevier genaamd ‘Solar radiation model ’[19] hebben we een
model op kunnen bouwen om de instraling te berekenen.
In de literatuur zijn verscheidene modellen te vinden die de groote van de instraling
benaderen. Één van deze modellen wordt het ASHRAE algoritme genoemd. Deze methode
wordt veel toegepast door ingenieurs-en architectenbureaus. Dit is ook het model waarmee
wij de instraling zullen berekenen voor Madina.

4.3.2

Instraling m.b.v het ASHRAE algoritme

Directe loodrechte instraling
Als eerste zullen we de dagelijkse directe loodrechte zoninstraling per m2 op het paneel berekenen. Deze is afhankelijk van de weglengte door de atmosfeer (belangrijk bij deze berekening
is de zonshoogte boven de horizon en de locatie boven het aardoppervlak) en de vertroebeling
of de troebelheid van de atmosfeer. Er geldt[20]:
IDn = KC ∗ IZ ∗ E0 ∗ e

−δRcda ( pp ) sec θZ
0

Hierin is:
IDn = Directe loodrechte dagelijkse instraling bij ware atmosfeer [W/m2 ].
KC = de Clear Sky Index of de gemiddelde bewolkingsgraad.

(4.1)
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IZ = De voor Aarde-zon gecorrigeerde Zonneconstante,deze is gelijk aan 1367W/m2 .
E0 = de afwijking van de baan van de zon van een cirkelvormige beweging, deze ligt rond de
0.9
δRcda = De Rayleigh optische dikte van water en aerosol vrije wolkeloze atmosfeer
p = de lokale luchtdruk in mbar
p0 = standaard druk van 1013.25 mbar
θZ = De zenit hoek, dit is de hoek die de zon met de zenit (de verticaal) maakt, zie de figuur
hieronder

Figuur 4.2: Loodrechte instraling op paneel
Zoals je uit de figuur op kan maken is sec θZ de afstand die de zonnestraal aflegt door de
atmosfeer tot het paneel. KC zegt iets over de afzwakking van de totale instraling door de
invloed van gecondenseerd water. KC is een getal tussen 0 en 1. Voor het vinden van de
waarde van de Clear Sky index in Madina hebben we gebruik gemaakt van de database van
ScienceDirect, een database met wetenschappelijke artikelen en boeken opgezet door Elsevier.
Het artikel ‘Solar radiation climate in Africa’[18] heeft Afrika opgedeeld in gebieden en geeft
per gebied de bijbehorende waarde voor KC per maand. De gevonden waardes staan vermeld
in de onderstaande tabel. Zoals je uit de tabel kan halen is KC hoger in het regenseizoen
(van april t/m november) dan in het droge seizoen. Dit is logisch, aangezien de bewolking in
het regenseizoen waarschijnlijk ook hoger ligt dan in het droge seizoen.
De Rayleigh optische dikte, δRcda , kan worden berekend als functie van AM , de Air Mass.
Pickering[16] heeft in 2002 een goede benadering voor de Air Mass gevonden die afhangt van
de zonshoogte, oftewel de hoek die de zon met de horizon maakt. Voor de Air Mass vond
Pickering de volgende relatie:
AM =

1
∗ e−0.0001184∗Z
sin (h) + 0.15(h + 3.885)−1.253

Er geldt:
h = De zonshoogte in radialen
Z = De hoogte boven zeeniveau [m]

(4.2)
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Tabel 4.2: Clear Sky index en de diffuse ratio
Maand
KC
λ
januari
0.66 0.49
februari
0.64 0.51
maart
0.61 0.55
april
0.60 0.54
mei
0.57 0.59
juni
0.55 0.61
juli
0.47 0.73
augustus
0.47 0.73
september 0.48 0.71
oktober
0.58 0.57
november 0.61 0.53
december 0.64 0.51
Dat AM afhankelijk is van Z en h is goed te verklaren. De weglengte van het zonlicht door
de atmosfeer wordt natuurlijk bepaald door de hoogte van de zon t.o.v het paneel. Wanneer
de zon precies in het zenit staat (dit is het punt recht boven de waarnemer), geldt AM = 1.
Dat is goed te verklaren aangezien de optische dikte van de wolkeloze atmosfeer natuurlijk
afhangt van de weglengte van het zonlicht door de atmosfeer. Voor de Rayleigh optische dikte
geldt nu de volgende formulering:
δRcda = (6.6296 + 1.7513AM − 0.1202AM 2 + 0.0065AM 3 − 0.00013AM 4 )−1

(4.3)

De Rayleigh optische dikte δRcda zegt iets over de verstrooiing van zonlicht door gassen als
luchtmoleculen:N2 , O2 , O3 , CO2 e.d.
Alle gegevens hebben we uitgerekend voor Madina. De berekeningen en dus het uiteindelijke antwoord voor de grootte van de directe instraling zijn terug te vinden in bijlage
A.
Directe instraling op willekeurig georienteerd paneel
We weten de loodrechte directe instraling op het zonnepaneel. Echter, hoeveel verandert deze
directe instraling als we het zonnepaneel onder een hoek plaatsen? Zal er dan meer direct
licht op het paneel vallen? In hoofdstuk 2 zagen we dat het paneel een hoger rendement heeft
als er meer licht op valt. Aangezien we willen weten wanneer het rendement van het paneel
het hoogst is, zullen we kijken onder welke hoek de instraling maximaal is op het paneel.
Voor een willekeurig georienteerd paneel zullen we rekening moeten houden met de hoek
die de zonnestralen met de normaal van het paneel maken. Dit is dan ook de reden waarom we
voor de directe straling op een willekeurig georienteerd paneel, de directe loodrechte instraling
vermenigvuldigen met het inproduct van de normaalvector van het paneel en de vector in de
richting van de zon:
IDp = IDn ∗ P · Z
(4.4)
Met:
IDp = Directe instraling bij ware atmosfeer onder willekeurig georienteerd paneel [W/m2 ]
P = Normaal van het paneel
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Z = Richting van de zon
IDn = Directe loodrechte dagelijkse instraling bij ware atmosfeer [W/m2 ]

Figuur 4.3: De vectoren P en V als het paneel op het zuiden gericht is
We willen de bovenstaande formule uitwerken tot een formule die afhangt van 1 onbekende, namelijk de hoek S die het paneel met de horizontaal maakt. Daarom schrijven we
het inproduct P · Z uit. We zillen de vector P , of de normaal van het paneel, in het 3-D vlak
uitdrukken in S. Er geldt:
xP = 0
yP = − sin(S)
zp = cos(S)

Figuur 4.4: Normaal van het paneel,P
Vervolgens willen we hetzelfde doen voor V . Dit is iets lastiger. Aan de hand van het
onderstaande figuur is op te maken dat het volgende geldt:
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xA = sin(azimut)
yA = cos(azimut)
zA = 0
xB = xA cos(h)
yB = yA cos(h)
zB = 0
xzon = sin(azimut) cos(h)
yzon = cos(azimut) cos(h)
zzon = sin(h)

Figuur 4.5: Vector richting de zon,V
Het inproduct kunnen we nu dus schrijven als:
V · P = (− sin(S) cos(h) cos(azimut) + cos(S) sin(h))
waarbij zowel de zonshoogte h als azimut bekend zijn. De enige onbekende is S.
De uitdrukking voor directe instraling op een willekeurig georienteerd paneel wordt nu:
IDp = IDn ∗ P · Z = IDn ∗ (− sin(S) cos(h) cos(azimut) + cos(S) sin(h))

(4.5)

Diffuse instraling
Het ASHRAE algoritme[19] geeft voor de diffuse instraling op een horizontaal paneel de
volgende formule:
ISh = λ ∗ IDn
(4.6)
Hierin is:
ISh = Diffuse instraling op het horizontale vlak [W/m2 ]
λ = De diffuse ratio, zie voor meer uitleg hieronder
IDn = Loodrechte directe instraling [W/m2 ]
De verhouding tussen het direct invallende zonlicht en het diffuse licht is mede afhankelijk
van de bewolkingsgraad. λ wordt de diffuse ratio genoemd en geeft een ‘vaste’ verhouding
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van het aandeel van de diffuse instraling t.o.v de totale instraling. Zoals je uit de grafiek kan
halen neemt λ iets af als KC toeneemt. Dit is goed te verklaren, aangezien de mate van het
diffuse licht t.o.v het directe licht afneemt wanneer er meer bewolking is. λ wordt bepaald uit
waarnemingen die vanaf de aarde gedaan worden en dus niet met sateliet waarnemingen. De
diffuse ratio is een getal tussen de 0.3 en 1. De waarde van λ in Sierra Leone hebben we ook
gevonden in het artikel ‘Hourly Global and diffuse radiation of Lagos, Nigeria-correlation with
some atmospheric parameters’[17]. Dit artikel geeft een relatie tussen KC en λ voor landen
met een tropisch klimaat. Zowel Sierra Leone als Nigeria hebben beide een tropisch klimaat,
wat wil zeggen dat de koudste maand een temperatuur boven de 18◦ heeft. Bovendien hebben
beide landen een moessonklimaat, dit betekent dat het jaar een regenseizoen en een droog
seizoen kent. λ kunnen we voor Sierra Leone dus mooi benaderen met het model uit het
artikel. Het volgende model wordt gegeven:
Voor het droge seizoen:
λ = 1.343 − 1.300 ∗ KC
(4.7)
en voor het regen seizoen:
λ = 1.403 − 1.435 ∗ KC

(4.8)

Sierra Leone kent een regenseizoen van april tot en met november. De uitgerekende waarden
voor λ zijn terug te vinden in de rechterkolom van Tabel 4.2. Zoals verwacht is λ het laagst in
het droge seizoen. De diffuse instraling relatief is dan lager t.o.v de totale instraling aangezien
het aandeel van de directe instraling toeneemt omdat er minder wolken zijn (KC is hoger in
het droge seizoen).
Diffuse instraling op willekeurig georienteerd paneel
Diffuus licht is het licht dat wordt verstrooid door de atmosfeer en de wolken. Diffuus licht
komt in dezelfde mate van alle kanten op de aarde, we hoeven bij deze berekening dus geen
rekening te houden met de azimut[?]. De volgende formulering geldt:
ISp = ISh σS

(4.9)

ISp =Diffuse instraling op een hellend vlak onder de werkelijke atmosfeer omstandigheden
[W/m2 ]
σβ = de ”Sky dome”factor die wordt gevormd door de hellingshoek van het paneel t.o.v het
horizontale vlak.
1 + cos(S)
σS =
(4.10)
2
met S = de helling van het paneel t.o.v. de horzontaal in radialen.

Figuur 4.6: instraling op een hellend paneel
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Grondreflectie
De grondreflectie zal een verwaarloosbaar deel van de instralingsenergie op ons paneel leveren.
De mate waarin de grondreflectie een rol speelt bij de berekening is afhankelijk van de omgeving waar het paneel zich bevindt. Een donker akkerland reflecteert natuurlijk veel minder
dan een sneeuwlandschap. Omdat er in Madina weinig sprake zal zijn van grondreflectie,
laten we deze buiten beschouwing in onze berekening.
De totale instraling
We weten nu hoe we zowel de diffuse als de directe instraling kunnen berekenen. De totale instralingsenergie per vierkante meter kunnen we simpelweg berekenen door beide bovenstaande
instralingen bij elkaar op te tellen[19].
IGp = IDp + ISp = ISh ∗

1 + cos S
+ IDn ∗ (− sin(S) cos(h) cos(azimut) + cos(s) sin(h)) (4.11)
2

met:
IGp = Totale (Globale) instraling op het willekeurig georienteerde vlak [W/m2 ]
IDp = Directe instraling op het willekeurig georienteerde vlak [W/m2 ]
IDn = Directe loodrechte instraling op het vlak [W/m2 ]
ISh = Diffuse instraling op het horizontale vlak [W/m2 ]
ISp = Diffuse instraling op het willekeurig georienteerde vlak [W/m2 ]
We kunnen onszelf afvragen hoe groot de bijdrage is van het diffuse licht bij het berekenen
van de totale insraling. Dat de meerderheid uit directe instraling zal bestaan is logisch. We
hebben de waardes van zowel het diffuse als het directe licht met elkaar vergeleken voor het
horizontaal geplaatste paneel (S = 0). We kunnen concluderen dat het meenemen van het
diffuse licht in het model wel degelijk van belang is. Het blijkt namelijk dat de waardes van
de diffuse instraling een niet verwaarloosbaar zijn t.o.v het directe licht (zie onderstaande
tabelletje). Met name in de droge periodes liggen beide waardes vrij dicht bij elkaar.
Tabel 4.3: dagelijkse instraling op het horizontale vlak in kW h/m2
maand
directe instraling diffuse instraling ASHRAE model NASA metingen
januari
3.63
2.36
5.99
5.60
februari
3.81
2.41
6.22
6.13
maart
3.87
2.49
6.36
6.44
april
3.89
2.41
6.30
6.30
mei
3.64
2.50
6.14
5.48
juni
3.45
2.49
5.94
4.74
juli
2.92
2.54
5.46
4.34
augustus
3.04
2.56
5.59
4.06
september
3.09
2.54
5.62
4.56
oktober
3.54
2.44
5.99
4.76
november
3.43
2.37
5.80
4.89
december
3.42
2.38
5.80
5.34
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Figuur 4.8: Verschil NASA en ASHRAE
We hebben de instraling per dag op het horizontale vlak (S = 0) berekend m.b.v het
ASHRAE model. Deze instraling hebben we vervolgens vergeleken met de instraling die de
NASA waargenomen heeft voor Sierra Leone. De waardes die de NASA geeft, zijn eerder
in dit hoofdstuk al uitgezet in een tabelletje. Beide waarden hebben we in de bovenstaande
tabel en grafiekje tegen elkaar uitgezet. Zoals je kunt zien komen de waardes van beide
modellen in de droge periode redelijk met elkaar overeen. In de regentijd vallen de waardes
in ons berekende model wat hoger uit dan bij de NASA. Waarschijnlijk is het ASHRAE
model in deze periode minder betrouwbaar dan in de droge tijd. De NASA heeft augustus
als de maand met de minste instraling. In het ASHRAE model is dat echter de maand juli.
Verderop zullen we verder gaan met de waardes van de NASA omdat dit gemeten waarden
zijn en waarschijnlijk betrouwbaarder zijn aangezien we veel ’natte vinger’ aannames in het
ASHRAE model hebben gebruikt.
Zoals we in hoofdstuk 2 hebben laten zien verandert de hoeveelheid invallend zonlicht de
spanning over het paneel. Wanneer we het optimale vermogen uit het paneel willen berekenen,
zullen we de hoeveelheid invallend licht straks dus nodig hebben. In hoofdstuk 2 hebben we
echter ook kunnen zien dat de instraling waarschijnlijk nog optimaler kan wanneer we het
paneel onder een bepaalde hoek zetten. In het volgende hoofdstuk zullen we uitzoeken hoe
we deze hoek kunnen vinden en wat de bijbehorende instraling zal zijn.

Hoofdstuk 5

Keuze systeem (stap 4 t/m 6)
5.1

Bepaling van de wenselijke systeem configuratie (stap 4)

Elke situatie kent z’n eigen logische en meest geschikte opbouw. Gaat het om meerdere
gebouwtjes die ver bij elkaar vandaan staan, dan kan het opsplitsen in meerder systemen een
optie zijn. Is er bijvoorbeeld een vrieskist die absoluut niet mag ontdooien, dan is het handig
om de vrieskist ean apart systeem te geven met een hogere autonomie. De eenvoudigste
configuratie bestaat uit een zonnecel, een accu en een laadregelaar. Dit systeem wordt veel
toegepast bij Solar Home Systems.

Figuur 5.1: eenvoudigste configuratie

Bij de wat grotere Solar Home Systems en (semi-)professionele toepassingen als een weeshuis, school, ziekenhuis, wordt de configuratie uitgebreid met een omvormer. Deze zet gelijkstroom om in wisselstroom.
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Figuur 5.2: Configuratie met omvormer

De twee hierboven genoemde systemen zijn decentrale systemen. Ze werken maar op één
gebouw.

Figuur 5.3: Decentrale configuratie

We kennen ook centrale systemen. Het idee achter een centraal systeem is dat er één
centraal punt is waar de zonnecellen staan en de energie wordt opgeslagen in accu’s. Vanuit
dat punt wordt de energie met kabels vervoerd naar meerdere gebouwen.
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Figuur 5.4: Centrale configuratie
Een mooi voorbeeld hiervan is het Sunny Island concept van SMA Solar Technology[8].
Vanuit de zonnepanelen wordt de stroom direct omgezet naar wisselstroom, welke een mininet voeden. Bij meer aanbod dan vraag naar energie werkt de accu als een buffer. Dit
systeem heeft voordelen voor kleine gemeenschappen met meerdere woningen/gebouwen. Het
systeem is namelijk gemakkelijk uit te breiden indien er veranderingen optreden waardoor de
energiebehoefte verandert (zoals de aansluiting van nieuwe gebouwen). Bovendien kunnen
andere enrgiebronnen, zoals een windgenerator en een dieselgenerator aan het systeem gekoppeld worden. Het enige nadeel van dit systeem is dat wanneer ergens een storing ontstaat
het gehele systeem uitvalt en niemand meer energie heeft. Dit nadeel zou opgelost kunnen
worden door een reservepunt te bouwen waar energie weg kan komen, zodat niet de gehele
stroom in het systeem uitvalt. Je hebt dan een back-up.

Figuur 5.5: Configuratie Sunny Island
In ons geval is het concept van Sunny Island een verstandige keuze. Het enige nadeel dat
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Sunny Island heeft is voor ons niet zo heel erg, aangezien het geen ramp is als de stroom een
keer uitvalt. Mochten er later veranderingen in het systeem komen, dan kan er altijd nog een
back-up geplaatst worden, waarmee dit probleem verholpen kan worden.
De laadregelaar is een belangrijk onderdeel van het systeem. Hij reguleert de stroom van
de zonnepanelen richting de accu en richting de apparaten. hij reguleert ook de stroom naar
en uit de accu.

5.2

Optimale stand zonnepaneel

In bovenstaande tekst hebben we een formulering voor de maximale instraling op een paneel
gevonden. Dit hebben we gedaan aan de hand van gevonden literatuur en wat eigen ideeen.
Aan de hand van deze fomulering, willen we nu de meest optimale hoek van het paneel
uitrekenen en de daarbij behorende instraling op dat paneel. De instraling hebben we nodig
om uiteindelijk tot een conclusie voor het aantal benodigde panelen te kunnen komen.
We weten dat:
IGp

1 + cos S
= ISh
+ IDn
2




− sin(S) cos(h) cos(azimut) + cos(S) sin(h)

De enige onbekende hier is de waarde van S. We zoeken de hoek S zodanig dat het paneel
optimaal functioneert. We zullen eerst een formulering voor de totale instraling over het
gehele jaar zoeken. IGp is de totale instraling op een bepaald tijdstip gemeten over een geheel
uur op een bepaalde dag. Het is dus logisch dat de totale instraling op één dag gevonden kan
worden door de sommatie van IGp te nemen van zonsopkomst tot zonsondergang. Willen we
de jaarlijkse totale instraling berekenen dan zullen we voor elke dag de totale instraling op
die dag op moeten tellen. Zo komen we op de volgende formulering voor de jaarlijkse totale
instraling:
365
X

avond(d)

X

ISh (d, t)

d=1 ochtend(d)



!
− sin(S) cos h(d, t) cos azimut(d, t) + cos(S) sin h(d, t)
dt


+IDn (d, t)

1 + cos S
2





We nemen een sommatie met als begin-en eindpunt het tijdstip van de opkomst en de
ondergang van de zon. Omdat bij opkomst en ondergang de intensiteit van de zon nog laag
is en de zon ook erg laag staat met betrekking tot de rest van de zonnestand diezelfde dag,
kiezen we als vast tijdstip in de ochtend 10:00 uur en als vast tijdstip in de avond 16:00 uur.
Dit is een tijdsinterval van 6 uren. Omdat de zon gevoelsmatig het felst zou moeten zijn in
het midden van dit interval, kijken we of dit inderdaad het geval is om 13.00 uur. Uit bijlage
B en C kunnen we concluderen dat dit redelijk het geval is. De zon staat gemiddeld om 13:00
uur het hoogst aan de hemel en ook de intensiteit is op dit tijdstip het hoogst. De sommatie
wordt dus:
365 X
16
X
d=1 10

ISh (d, t)

1 + cos S
2
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!
− sin(S) cos h(d, t) cos azimut(d, t) + cos(S) sin h(d, t)
dt


+IDn (d, t)
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We generaliseren de formule een beetje door in plaats van alle dagen te sommeren, naar de
maanden te kijken. We kiezen van elke maand 1 vaste dag, bijvoorbeeld de 15de en gebruiken
dat gegeven voor de gehele maand. Zo krijgen we de integraal:
12
X
m=1

+IDn (m, t) ∗

Dm

16
X

ISh (m, t)

10

1 + cos S
2






!
− sin(S) cos h(m, t) cos azimut(m, t) + cos(S) sin h(m, t)
dt

met Dm het aantal dagen in die maand.
We willen weten onder welke hoek het paneel optimaal werkt. Om P
deze optimale hoek S te
d
vinden kunnen we optimaliseren over het gehele jaar. We stellen dS
... = 0, dus:
12
X

Dm

m=1

16
X





!
− cos(S) cos h(m, t) cos a(m, t) + sin(S) sin h(m, t)


IDn (m, t)

10

−ISh (m, t)

sin(S)
dt = 0
2

In de bijlage is het bijbehorende Matlab programma toegevoegd. Dit programma zoekt
de paneelhoek die bij de bovenstaande vergelijking hoort. Met andere woorden, het programma vindt de optimale hoek voor het paneel in Madina. Deze hoek blijkt 7◦ te zijn. De
bijbehorende jaarlijkse instraling is in dat geval zo’n 2200 kW h/m2 .
Er kan echter ook een optimalisatie gedaan worden over de maand met de minste instraling,
volgens de NASA is dit de maand augustus. De vergelijking komt er dan als volgt uit te zien:

31

16
X

IDn (8, t)






!
− cos(S) cos h(8, t) cos a(8, t) + sin(S) sin h(8, t)

10

−ISh (8, t)

sin(S)
dt = 0
2

In het artikel ’Zonnestroom staat op het punt van doorbreken’[14] uit de NRC is te zien
dat er in Noord-Afrika een jaarlijkse instraling van zo’n 2000kW h/m2 is. We zullen in Sierra
Leone, dus een jaarlijkse instraling van boven de 2000kW h/m2 verwachten. Dit komt redelijk overeen met de horizontale gevonden waarde van 2166kW h/m2 /jaar met behulp van
ASHRAE en 2200 kW h/m2 /jaar onder de optimale hoek van 7◦ . Onze berekeningen voor
het ASHRAE model zijn dus redelijk uitgevoerd. De NASA geeft als gemeten waarde voor de
totale jaarlijkse instraling 1901kW h/m2 /jaar. Onze berekeningen komen dichter in de buurt
bij de informatie uit het NRC dan de gemeten waarden van de NASA.
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Kiezen van accu’s (stap 5)

De capaciteit van de accu wordt aangegeven in Ah (Ampere-uur). Een 12V accu van 50Ah kan
50 uur lang 1 Ampere geven bij een spanning van 12V . In kWh uitgedrukt is de capaciteit
daarom 50A ∗ 12V = 0, 6kW h. Echter, het is voor de levensduur van de accu niet goed
om hem helemaal leeg te laten lopen. Het uitgangspunt in de berekening is daarom dat
de theoretische accucapaciteit voor de helft benut mag worden. In stap 2 hebben we de
noodzakelijke autonomie bepaald. De accucapaciteit is in ons geval dus 13 ∗ 2 = 26 kWh. In
geval van een 12V-systeem is dat dus 26000
12 = 2167Ah, bij een 24V-systeem is dat 1083Ah.
Er zijn verschillende type accu’s. De beste optie voor een zonnesysteem is de loodzwavelzuur accu. Binnen dit type is er nog veel te kiezen in soort, kwaliteit en prijs.
Als laatste moet er een configuratie voor de accu’s gemaakt worden. Het is mogelijk
om meerdere accu-strengen met elkaar in serie te zetten. Het is echter niet wenselijk. Het
probleem is namelijk dat de accu’s aan het eind van hun levensduur zich in elkaar zullen
ontladen. Het is daarom het verstandigst niet meer dan twee strengen parallel aan elkaar te
plaatsen.

Figuur 5.6: Configuratie accu
In ons geval moest de accu minimaal 26 kWh kunnen leveren (zie hierboven) in plaats
van 12 kWh zoals in de figuur. Echter, we hebben wel hetzelfde aantal accu’s nodig als in de
figuur hierboven. Het enige wat verandert in ons geval is dat de accu-capaciteit in ons geval
op 2167 Ah in plaats 1000 Ah is, respectievelijk 1083 Ah in plaats van 500 Ah, voor een 12
V of 24 V systeem.

5.4

Kiezen van zonnepanelen (stap 6)

Uit stap 4 volgt de instraling in Madina. Van belang is de maand met de minste instraling,
de ontwerpmaand. Dit is de ontwerpmaand aangezien het gehele systeem moet werken onder
deze instralingscondities. In ons geval is dat augustus. We gaan voor de waarde van het aantal
uren zon per dag even uit van de gegevens van de NASA, aangezien deze lager uitvallen dan
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de berekende waarden en we van het ergste uit willen gaan en de NASA gemeten en dus
betrouwbaardere waarden zijn. In augustus zou er dus gemiddeld 4, 06kW h/m2 instraling
per dag zijn (zie tabel 4.3). Verder is van belang te beseffen dat het totale systeem een
rendement heeft. Niet alle elektriciteit van de zonnepaneel zal uiteindelijk gebruikt kunnen
worden. Het rendement is afhankelijk van het paneel. Zo zal een goedkoper paneel een lager
rendement hebben dan een duurdere. Aan de hand van het rendement is het aantal m2 aan
zonnepanelen te bepalen. In het onderstaande voorbeeld laat ik zien hoe men dit doet.
vervolg op voorbeeld hoofdstuk 4 We gaan als voorbeeld voor het berekenen van het aantal
panelen uit van een rendement van 60%. Aangezien onze stroombehoefte, rekening houdend
met de autonomie-eis van 3 dagen zo’n 13kW h per dag is (dit hebben we in hoofdstuk 4
berekend) en er een rendement van 60% is, moeten de zonnecellen 22kW h per dag kunnen
leveren. Dit moet al kunnen bij een instraling van 4, 06kW h/m2 per dag omdat we augustus
als ontwerpmaand nemen. Dit deden we omdat het systeem ook bij een minimale instraling
moet functioneren en dat is het geval in augustus. We hebben dus 22kW h per dag nodig en
er wordt zo’n 4, 06kW h/m2 per dag geleverd in de ’slechtste’ maand. Dit betekent dat we bij
een paneel met een rendement van 60% (22kW h/4, 06kW h/m2 =)5, 5m2 aan paneel nodig
hebben. Het aantal vierkante meters van het paneel hangt dus af van het rendement van het
paneel. Het is dus afhankelijk van het type paneel hoeveel m2 aan zonnepanelen er nodig is.
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Hoofdstuk 6

Conclusie
In het verslag zijn we op zoek gegaan naar het meest gunstige ontwerp van een zonnesysteem
voor Madina. Onder het meest gunstige ontwerp verstaan we het ontwerp waarbij zo min
mogelijk energie verloren gaat en waarbij we het maximale aan zonne-energie om kunnen
zetten in elektriciteit.
Allereerst kijken we naar het ontwerp van het zonnesysteem. Een accu is nodig om
energie op te kunnen slaan, zodat er ook stroom is als er geen zon is. Naast de zonnepanelen
en de accu is er een laadregelaar die ervoor zorgt dat de accu niet te vol wordt geladen of
te veel wordt ontladen. Als laatste is er een omvormer nodig die de gelijkstroom omzet in
wisselstroom. Het Sunny Island concept zou in Madina het best gebruikt kunnen worden als
systeem configuratie. Het systeem is dan makkelijk uit te breiden.
Naast het ontwerp van het systeem is het van belang uit te zoeken wanneer het systeem
optimaal functioneert. We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat de stroomdichtheid afhangt
van de temperatuur van de zonnecellen en van de instraling op het paneel. Hoe lager de
temperatuur en hoe hoger de instraling, des te hoger is het rendement van het paneel. Op
de temperatuur van het paneel kunnen we niet veel invloed uitoefenen, echter het valt wel
te onderzoeken hoe de hoogst haalbare instraling verkregen kan worden. De instraling is
enerzijds opgezocht in een database van de NASA en anderzijds berekend via een model van
ASHRAE. Deze blijken vooral in de droge tijd redelijk overeen te komen. In de regenperiode
zijn de verschillen tussen beide modellen groter en is het ASHRAE model waarcshijnlijk
minder betrouwebaar. Op basis van de formulering van de totale instraling m.b.v ASHRAE
is via een optimalisatie de meest gunstige hoek van het paneel te bepalen. Deze optimalisatie
kan over het gehele jaar genomen worden of over de maand met de minste instraling, in
ons geval augustus. Madina heeft een redelijk hoge instraling. De NASA geeft als totale
instraling op het horizontale paneel een waarde van 1901kW h/m2 /jaar. Het horizontaal
geplaatste paneel vangt volgens onze berekeningen met ASHRAE een jaarlijkse instraling
van zo’n 2166kW h/m2 . Wanneer we een optimalisatie over het jaar nemen en de meest
gunstige hoek berekenen voor het paneel vinden we een hoek van zo’n 7◦ , de bijbehorende
instraling is volgens ASHRAE 2200kW h/m2 . Het artikel ’Zonnestroom staat op het punt
van doorbreken’[14] uit de NRC geeft voor Noord-Afrika een instraling van 2000kW h/m2 .
Aangezien Sierra Leone in Midden-Afrika ligt zal deze hoger uit moeten vallen, wat goed
overeen lijkt te komen met onze ASHRAE berekeningen. Hoeveel m2 aan panelen nodig is, is
afhankelijk van het rendement van het paneel en zal dus door de uitvoerder bepaald moeten
worden.
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Bijlage A

programmacode
(∗ I n v o e g e n van d a t a Madina S i e r r a Leone ∗)
(∗ Hoogte van de zon gemeten op 7 v a s t e t i j d s t i p p e n op e l k e 15 de van
de maand , i n rad ∗)
A l t j a a r=Degree { { 3 8 . 3 ‘ , 4 9 . 5 ‘ , 5 7 . 8 ‘ , 6 0 . 5 ‘ , 5 6 . 3 ‘ , 4 7 . 2 ‘ , 3 5 . 6 ‘ } ,
{41 ,53.8 ‘ ,64.4 ‘ ,68.8 ‘ ,63.8 ‘ ,53.1 ‘ ,40.1 ‘} ,
{45.6 ‘ ,59.9 ‘ ,73 ,79.2 ‘ ,70.2 ‘ ,56.6 ‘ ,42.2 ‘} ,
{49.5 ‘ ,64.3 ‘ ,79 ,85.8 ‘ ,71.2 ‘ ,56.4 ‘ ,41.6 ‘} ,
{49.7 ‘ ,63.5 ‘ ,75.6 ‘ ,78.4 ‘ ,67.9 ‘ ,54.5 ‘ ,40.4 ‘} ,
{47.8 ‘ ,60.7 ‘ ,71.4 ‘ ,74.3 ‘ ,66.3 ‘ ,54.1 ‘ ,40.7 ‘} ,
{46.9 ‘ ,50.2 ‘ ,71.8 ‘ ,76.1 ‘ ,68.3 ‘ ,55.8 ‘ ,42.3 ‘} ,
{48.3 ‘ ,62.7 ‘ ,76.6 ‘ ,83.1 ‘ ,71.4 ‘ ,57.1 ‘ ,42.7 ‘} ,
{50.1 ‘ ,64.9 ‘ ,79.2 ‘ ,83 ,69.4 ‘ ,54.7 ‘ ,39.3 ‘} ,
{49.3 ‘ ,62.3 ‘ ,72.1 ‘ ,72.1 ‘ ,62.2 ‘ ,49.2 ‘ ,35.1 ‘} ,
{44.9 ‘ ,55.8 ‘ ,62.8 ‘ ,62.6 ‘ ,55.3 ‘ ,44.3 ‘ ,31.6 ‘} ,
{40.1 ‘ ,50.5 ‘ ,57.3 ‘ ,58.3 ‘ ,53 ,43.5 ‘ ,31.8 ‘}};
(∗ Azimut van de zon gemeten op 7 v a s t e t i j d s t i p p e n op e l k e 15 de van
de maand , i n rad ∗)
A z i j a a r=Degree { { 1 2 5 . 5 ‘ , 1 3 7 . 1 ‘ , 1 5 6 . 3 ‘ , − 1 7 6 . 8 ‘ , − 1 5 1 . 2 ‘ , − 1 3 4 , − 1 2 3 . 6 ‘ } ,
{115.3 ‘ ,125.6 ‘ ,145.6 ‘ , −178.7 ‘ , −143.9 ‘ , −124.8 ‘ , −114.8 ‘} ,
{102.1 ‘ ,109.6 ‘ ,128.4 ‘ , −170.5 ‘ , −121.8 ‘ , −107.3 ‘ , −101} ,
{84.9 ‘ ,85 ,82.1 ‘ , −70.7 ‘ , −84.5 ‘ , −85.1 ‘ , −84.6 ‘} ,
{70.6 ‘ ,63.9 ‘ ,41.7 ‘ , −23.9 ‘ , −59.3 ‘ , −69.1 ‘ , −72.3 ‘} ,
{64 ,55.6 ‘ ,33.6 ‘ , −13.4 ‘ , −47.8 ‘ , −60.9 ‘ , −66.1 ‘} ,
{66.7 ‘ ,59.6 ‘ ,39.9 ‘ , −9.9 ‘ , −49.1 ‘ , −62.8 ‘ , −67.9 ‘} ,
{77.4 ‘ ,74.2 ‘ ,60.9 ‘ , −23.9 ‘ , −68.6 ‘ , −76 , −77.9 ‘} ,
{94.4 ‘ ,99.4 ‘ ,115.1 ‘ , −131.9 ‘ , −102 , −95.6 ‘ , −92.4 ‘} ,
{112.7 ‘ ,125.5 ‘ ,155.3 ‘ , −155 , −125.4 ‘ , −112.6 ‘ , −106.1 ‘} ,
{126 ,140.5 ‘ ,165.1 ‘ , −163.6 ‘ , −139.6 ‘ , −125.5 ‘ , −117.3 ‘} ,
{129.8 ‘ ,142.8 ‘ ,163.3 ‘ , −170.8 ‘ , −148.1 ‘ , −133.1 ‘ , −123.8 ‘}};
(∗ I n t e n s i t e i t van de zon g e d u r e n d e een v o l l e maand , gemeten op 7
v a s t e t i j d s t i p p e n ∗)
41
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Intjaar
={{5515.42 ‘ ,6396.46 ‘ ,6631.88 ‘ ,6121.06 ‘ ,6276.17 ‘ ,5767.6 ‘ ,4669.65 ‘} ,{5196.04 ‘ ,59
{5709.98 ‘ ,6518.74 ‘ ,6614.17 ‘ ,5885.58 ‘ ,6236.09 ‘ ,5650.02 ‘ ,4632.09 ‘} ,
{5281.62 ‘ ,6036.92 ‘ ,5934.32 ‘ ,5380.71 ‘ ,5173.09 ‘ ,5118.83 ‘ ,4127.72 ‘} ,
{5505.67 ‘ ,5796.79 ‘ ,5700.28 ‘ ,5295.8 ‘ ,5436.95 ‘ ,5142.26 ‘ ,4159.23 ‘} ,
{5043.56 ‘ ,5295.32 ‘ ,5123.01 ‘ ,5132.79 ‘ ,5089.93 ‘ ,4650.44 ‘ ,3913.54 ‘} ,
{4767.67 ‘ ,5223.7 ‘ ,5510.26 ‘ ,4874.75 ‘ ,5098.32 ‘ ,4565.02 ‘ ,3784.85 ‘} ,
{4623.69 ‘ ,4989.54 ‘ ,5015.91 ‘ ,4747.42 ‘ ,4937.86 ‘ ,4522.69 ‘ ,3849.21 ‘} ,
{4612.94 ‘ ,5192.53 ‘ ,4993.2 ‘ ,4811.02 ‘ ,4730.92 ‘ ,4344.42 ‘ ,3646.13 ‘} ,
{5452.7 ‘ ,5736.85 ‘ ,5801.89 ‘ ,5294.08 ‘ ,5514.02 ‘ ,5008.03 ‘ ,3695.88 ‘} ,
{5687.41 ‘ ,6101.58 ‘ ,5883.68 ‘ ,5533.78 ‘ ,5468.45 ‘ ,4912.96 ‘ ,3644.46 ‘} ,
{5802.43 ‘ ,6384.85 ‘ ,6425.08 ‘ ,5867.13 ‘ ,5977.39 ‘ ,5316.88 ‘ ,4011.62 ‘}};
Dagen = { 3 1 , 2 8 , 3 1 , 3 0 , 3 1 , 3 0 , 3 1 , 3 1 , 3 0 , 3 1 , 3 0 , 3 1 } ;
Zonhoogte [ maand , t i j d ] : = A l t j a a r [ [ maand , t i j d ] ] ;
Azimut [ maand , t i j d ] : = A z i j a a r [ [ maand , t i j d ] ] ;
={.49 ,.51 ,.55 ,.54 ,.59 ,.61 ,.73 ,.73 ,.71 ,.57 ,.53 ,.51};
lambda [ maand ] : =
[ [ maand ] ] ;
Kc = { . 6 6 , . 6 4 , . 6 1 , . 6 0 , . 5 7 , . 5 5 , . 4 7 , . 4 7 , . 4 8 , . 5 8 , . 6 1 , . 6 4 } ;
CSI [ maand ] : = Kc [ [ maand ] ] ;
P= { 9 6 7 , 9 6 6 , 9 6 5 , 9 6 6 , 9 6 7 , 9 6 8 , 9 6 9 , 9 6 9 , 9 6 8 , 9 6 7 , 9 6 7 , 9 6 7 } ;
Druk [ maand ] : =P [ [ maand ] ] ;
T o t a l e I n s t r a l i n g [ PaneelHoek , maand , t i j d ] : = ( lambda [ maand ]
D i r H o r i z I n s t r a l i n g [ maand , t i j d ] ) (1+Cos [ PaneelHoek ] ) /2+
D i r H o r i z I n s t r a l i n g [ maand , t i j d ] (−Sin [ PaneelHoek ] Cos [ Zonhoogte [
maand , t i j d ] ] Cos [ Azimut [ maand , t i j d ] ] + Cos [ PaneelHoek ] Sin [ Zonhoogte
[ maand , t i j d ] ] ) ;
D i r H o r i z I n s t r a l i n g [ maand , t i j d ] : = CSI [ maand ] 1367 0 . 9 Exp[−
DeltaRcda [ maand , t i j d ] ( Druk [ maand ] / 1 0 1 3 . 2 5 ) Sec [ Pi/2−Zonhoogte [
maand , t i j d ] ] ] ;
DeltaRcda [ maand , t i j d ] : =Module [ {AM=(1/( Sin [ Zonhoogte [ maand , t i j d
] ] + 0 . 1 5 ∗ ( Zonhoogte [ maand , t i j d ] + 3 . 8 8 5 ) ˆ( −1.253) ) ∗Exp
[ −0.0001184∗411]) } ,
1 / ( 6 . 6 2 9 6 + 1 . 7 5 1 3 ∗AM−0.102AMˆ2+0.0065∗AMˆ3 −0.00013∗AMˆ 4 ) ] ;
T o t a l e A f g e l e i d e [ PaneelHoek , maand , t i j d ]:= −(1/2) ( lambda [ maand ]
D i r H o r i z I n s t r a l i n g [ maand , t i j d ] ) Sin [ PaneelHoek ]+
D i r H o r i z I n s t r a l i n g [ maand , t i j d ] (−Cos [ Zonhoogte [ maand , t i j d ] ] Cos [
Azimut [ maand , t i j d ] ] Cos [ PaneelHoek ]−Sin [ Zonhoogte [ maand , t i j d ] ] Sin
[ PaneelHoek ] )
SomEnergie [ PaneelHoek ] : =Sum[ Dagen [ [m] ] ∗ T o t a l e I n s t r a l i n g [ PaneelHoek
,m, t ] , {m, 1 , 1 2 } , { t , 1 , 7 } ] ;
DSomEnergie [ PaneelHoek ] : =Sum[ Dagen [ [m] ] ∗ T o t a l e A f g e l e i d e [ PaneelHoek
,m, t ] , {m, 1 , 1 2 } , { t , 1 , 7 } ] ;
FindMaximum[ SomEnergie [PH] , {PH, 0 . 1 } ]
FindMaximum : : l s t o l : The l i n e s e a r c h d e c r e a s e d t h e s t e p s i z e t o
w i t h i n t h e t o l e r a n c e s p e c i f i e d by AccuracyGoal and PrecisionGoal
but was u n a b l e t o f i n d a s u f f i c i e n t i n c r e a s e i n t h e f u n c t i o n .
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You may need more than MachinePrecision d i g i t s o f working
p r e c i s i o n t o meet t h e s e t o l e r a n c e s . >>
{ 2 . 2 0 6 8 4 ∗ 1 0 ˆ 6 , {PH− >0.11745}}
0 . 1 1 7 4 5 0 3 4 6 5 2 3 6 1 3 8 4 ‘ / Degree
6.72941
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BIJLAGE B. INSTRALING GHANA

Bijlage B

instraling Ghana

Figuur B.1: instraling ghana

Bijlage C

zonnestand Madina

Figuur C.1: zonnestand Madina
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