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BETECKNINGAR 

A Koncentratorns öppningsarea (m') 

A a Absorbatorns area (m2) 

c Koncentrationsgrad (X) 

Cmx Maximalt möjlig koncentration (X) 

d Karakteristisk längd hos koncentratorn (m) 

fref Korrektionsfaktor pga multipla reflektioner 
mellan absorbatorn och omgivningen 

F' Värmetransportfaktor för absorbatorn 

4 Tyngdaccelerationen (m/s2) 

Ii Koncentratorns höjd (m) 
- 
B Koncentratorns höjd efter trunkering 

i Infallsvinkel (grader) 

ia,rnx Maximalt tillåten infallsvinkel mot absorbatorn 
(grader) 

fb Direkt solstrålning (W/m2) 

Id 

Iu 

k 

1 

n 

<il’ 

NU 

P 

Qa 

41 

Total solstrålniqg mot en yta parallell mot 
solfbngaren (W/m ) 

Diffus solstrålning (W/m') 

Solstrålning användbar för solfångaren (W/m") 

Konduktivitet (W/m,"C) 

Absorbatorbredd (m) 

Brytningsindex 

Medelantal reflektioner för den strålning som n&r 
absorbatorn 

Nusselt-tal 

Korrektionsfaktor för optiska förluster pga 
strblning som ej träffar absorbatorn 

StrAlning från absorbatorn (W) 

Effekt per längdenhet (W/m) 
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r Strålningens riktning efter refraktion 

Ra Rayleigh-tal 

Rakrit Kritiskt Rayleigh-tal 

S 

t 

Ta 

TA 

To 

Tr 

UL 

Intensitet (W) 

Absorbatorns tjocklek (m) 

Absorbatorns medeltemperatur (OC,'K) 

Solfångartäckningens temperatur (*C,'K) 

Omgivningens temperatur ('C,'K) 

Reflektortemperatur ('C,OK) 

V&rmeförlustkoefficient hos solfånparen (W/m2,"K) 

UkonvK0nVekti.v värmeförlust (W/m',"K) 

aa 

B 

B’ 

6 

& 

Eeff 

9 

Ys 

tl 

?Q Optisk verkningsgrad 

qo,tot Total optisk verkningsgrad då hänsyn tagits 
till den totala solstrålningen mot solfhngarens 
plan 

Absorbatorns absorbtans 

Solfångarens lutning gentemot horisontalplanet 
(grader) 

Volymutvidgningskoefficient (l/K) 

Solens deklination (grader) 

Emmittans 

Effektiv emmittans hos absorbatorn, vilken beror 
på koncentrationsgraden samt E och p hos de i 
solfdngaren ingående komponenterna. 

Latitud (grader) 

Solens azimuthvinkel (grader) 

Verkningsgrad 

K Termisk diffusivitet (m2/s) 

e Solfångarens acceptansvinkel (grader) 

ez Solens zenitvinkel (grader) 

P Reflektans 
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<P, Medelreflektans hos en koncentrator 

0 Stefan-Boltzmans konstant, 5.'6703 l 10-8 W/m2,'K4 

z Transmittans hos täckskivor 

V Dynamisk viskositet (m2/s) 

0 Solens timvinkel (grader) 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande rapport har varit att visa på 
de grundläggande egenskaperna för solfångare med in- 
terna reflektorer. Vidare tjänar rapporten syftet att 
ge en bild av dagsläget inom detta område och därige- 
nom fungera som en utgångspunkt för forskning och ut- 
veckling kring solfångare med interna reflektorer för 
svenskt bruk. Arbetet har därför till stor del gått 
ut på att leta referenser genom tidskrifter och data- 
baser. 

Den stora fördelen med CPC-solfångare, som är den 
klart dominerande typen av solfångare med interna re- 
flektorer, består i dess låga värmeförluster, vilket 
gör dem attraktiva speciellt vid högre driftstempera- 
turer. De optiska egenskaperna hos olika typer av CPC- 
solfångare har grundligt studerats sedan mitten av 
70-talet, medan studier av värmeförluster varit mer 
begränsad. Idag har forskningen och intresset för CPC- 
solfångare mattats av något, men fortsatt forskning 
pågår t ex i ett flertal länder, t ex USA, Israel, 
Nord-Irland och Japan. Endast en kommersiell tillver- 
kare av CPC-solfångare har hittats (Portugal), vilken 
dock upphört p g a yttre ekonomiska faktorer. Japans 
CPC-teknologi anses stå närmast kommersiellt genom- 
brott. 

Idag har utvecklingen av CPC-solfångare inriktats mot 
i huvudsak två koncept: 

1. Stationära lågkoncentrerande CPC-solfångare för 
produktion av värme i området 60-100 grader C. Dessa 
konstruktioner är ofta enkla och man försöker minime- 
ra kostnaderna för dessa konstruktioner genom att mi- 
nimera behovet av t ex reflektorer och isolering. 
Syftet med dessa är att konkurera med plana solfång- . 
are vilka producerar värme i samma temperaturinter- 
vall. Typiska solfångarpa ametrar 5 som rapporteras för 
denna typ är UL < 3.0 W/m ,'C och ~0 = 0.65-0.75. 

2. Stationära lågkoncentrerande CPC-solfångare för 
produktion av värme i området 100-300 grader C. Ofta 
bygger dessa på olika teknik för evakuering av absor- 
batorn, antingen genom att omsluta cirkulära absorba- 
torer med glasrör eller genom att införa 
CPC-reflektorer i heatpipes. Syftet med dessa är ofta 
att på ett billigt sätt producera högtemperaturvärme 
för olika industriprocesser, och därmed konkurera med 
koncentrerande solfångare typ paraboliska tråg eller 
traditionella heat-pipes. 

Beräkningar av vad en Svensk CPC-solfångare, baserad 
på de plana absorbatorer som finns på marknaden idag, 
kan prestera visar att årsutbytet av energi är jämför- 
bart med de bästa svenska plana solfångaren som finns 



p& marknaden idag då driftstemperaturen är ca 60- 
65 OC. For högre driftstemperaturer ökar skillnaben 
till CPC-solfångarens fördel. Vidare visas att årsut- 
bytet har en jeimnare fördelning över året j%mfilrt, med 
vad en plan solf&ngare med samma prestanda har. 

Den högre prestandan vid höga driftstemperaturer och 
den jliimnare fördelningen av energiproduktion över 
&ret gör solfbngare med CPC-reflektorer intressanta 
för större solfbngarfält, kopplade till nät med höga 
returtemperaturer och/eller solvärmesystem med sa- 
fKmg8iager. 

Det är dock brist på undersökningar av v&meförlaster 
i CPGsolfbngare med låga koncentrationer och med pla- 
na #&morbatorer, vilket är av intresse ifall de Sven- 
eka 4sariEarenhetarna av plana sodfångare skall tas 
ti&&Msra. Potentialen med ytterligare reduktion av 
vä ftirltasterna genom att införa extra konvektions- 
hi%dax i kombination med plan absorbator har inte hel- 
k@W undarre)kts tillräckligt. 

, 
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1 Inledning 

1.1 Bakarund och svfte 

Den vanligast förekommande solfångaren i Sverige är 
den plana solfångaren, bestående av isolering, (selek- 
tiv) absorbator, täckglas och oftast ett extra konvek- 
tionshinder. Dessa är avsedda att användas för att 
producera värme av relativt låd temperatur, typiskt 
under hundra “C. Under de senaste åren har olika pro- 
jekt för att förbättra den svenska plana solfångaren 
pbbörjats (ref. 1). Syftet är att öka årstidsutbytet 
från idag ca 330 kWh/m2,år till upp emot 450 kWh/m2,år. 

Det finns dock fler solfångarkoncept än den plana sol- 
fångaren som kan vara intressanta för de svenska för- 
hållandena. Nyligen har linjärparaboliska solfångare 
studerats (ref. 2, ref. 3), vilket visat på möjlighe- 
ten att producera värme till 3O-40% lägre energikost- 
nad än dagens högeffektiva plana solfångare, Liknande 
siffror har presenterats vid användandet av externa 
reflektorer omkring lågvakuumsolfångare (ref. 4). 
Även den traditionella svenska plana solfångaren har 
utvecklats vad gäller tillverkning och olika system- 
lösningar. Det gäller t ex platstillverkning av långa 
plana solfångare. (ref. 5), takintegrering av solfång- 
are (ref. B), användandet av externa reflektorer fram- 
för plana solfångare (ref. 7) och systemförbättringar 
i solfångarfält (ref. 8). Gemensamt för alla dessa ar- 
beten är att sänka priset på den producerade solener- 
gin, för att göra den mer konkurrenskraftig gentemot 
andra värmeproducerande energialternativ. 

Trots dessa framsteg kan andra, och för svenska för- 
hållanden relativt outforskade, solfångarkoncept vara 
värda att titta närmare på. Föreliggande arbete är en 
kunskapsöversikt och litteraturstudie över solfångare 
med interna reflektorer. Syftet med att introducera 
reflektorer inuti solfångaren är att minska värmeför- 
lusterna vid drift. Detta innebär också att mängden 
absorbatoryta per solfångarenhet (som idag står för 
över 20% av solfångarkostnaden (ref. 9)) minskar, på 
bekostnad av införandet av reflektorer. Med rätt kon- 
struktion av ensolfångare med interna reflektorer 
borde det gå att få ner kostnaden för den producerade 
energin under dagens nivå för plana solfångare. 

Den stora erfarenheten om solfångare med interna re- 
flektorer som finns idag kommer framförallt från län- 
der med varmare klimat och därmed från lägre 
latituder. Förutom kunskapsöversikten presenteras där- 
för i kapitel 3 potential och förutsättningar för sol- 
fångare med interna reflektorer i Sverige. Kapitel 4 
ger ett förslag till hur vidareutveckling av sådana 
solfångare skall ske, med inriktning på svensk kun- 
skap och svenska förhållanden. 

. 
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. etod 

Litteratursökningen gjordes framförallt i databasen 
Energy som innehåller litteratur om energiforskning 
och teknologi från 1974 och framåt. Ett tiotal andra 
databaser kompletterade den första litteratursökning- 
en så att totala antalet abstracts blev ca 300 st. 1 
dessa söktes i huvudsak litteratur som behandlade 
ickeavbildande koncentratorer för solvärmeproduktion, 
med tonvikt på värmeförluster och optisk verknings- 
grad. 

Ytterligare ett antal referenser har fåtts genom stu- 
dier av referenslistor och innehållsförteckningarna i 
ett antal internationella solenergitidskrifter 
(främst Solar Energy, Solar and Wind Technology och 
Solar Energy Engineering). 

Svenska och utländska erfarenheter har getts genom 
personlig kommunikation och olika offentliga rappor- 
ter och artiklar. Efter hand har även tillkommit in- 
tressanta. förslag från kollegor. 
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2 Kunskaosöversikt 

. 1 Ickeavbildande solfånaare , 

2.1.1 Koncentration av solljus 

För många solenergitillämpningar är det önskvärt att 
man producerar högre temperaturer än vad som är bruk- 
ligt med plana solfångare. Temperaturen kan ökas ge- 
nom att man minskar på absorbatorytan i solfångaren, 
och därmed minskar den yta från vilken värmeförluster 
kan inträffa. Detta görs genom att introducera optis- 
ka komponenter i solfångaren som koncentrerar det in- 
str%ilade solljuset mellan dess framsida och 
absorbatorn i solfångaren. Genom att öka flödet genom 
varje enskild absorbator i solfångaren minskar drifts- 
temperaturen, medan värmeförlusterna fortfarande är 
låga. En koncentrerande solfångare kan därför produce- 
ra värme med samma temperatur som en plan solfångare 
men med lägre värmeförluster. Däremot har oftast kon- 
centrerande solfångare lägre optisk verkningsgrad pga 
att den koncentrerande optiken "stjäl" en del av det 
inkommande solljusets intensitet. Optisk verknings- 
grad och värmeförluster diskuteras i avsnitt 2.2. 

Den vanligaste koncentrerande optiken är avbildande 
optik, t ex linser eller paraboliska speglar. Med 
detta menas att det inkommande ljuset formar en av- 
bild på mottagarytan (absorbatorn). För solvärmeända- 
mål använder man ofta två-dimensionella system, d v s 
tråg eller rännor där ljuset koncentreras till ett 
linjefokus. Paraboliska tråg har t ex använts i sol- 
värmeanläggningen i Ingelstad (ref. 10). Avbildande 
koncentratorer kräver (utom vid mycket små koncentra- 
tionsgrader) att de följer solens rörelser så att 
solens direkta strålning alltid träffar den absorbe- 
rande ytan. Pga detta utnyttjas inget, eller endast 
en mycket liten del, av det diffusa solljuset. 

Ickeavbildande koncentratorer däremot (eng. nonima- 
ging concentrators) behöver inte exakt följa solens 
rörelser. Istället fungerar de genom att de koncentre- 
rar all strålning inom ett specifikt intervall av in- 
fallsvinklar mot absorbatorn. Intervallet bestäms av 
koncentratorns acceptansvinkel, 8 (figur 1). För en 
ideal ickeavbildande koncentrator i 3 dimensioner be- 
tyder det att all strålning som infaller mot sol- 
fångaren med infallsvinklar i där 

-6Ii.58 r11 

kommer att träffa absorbatorytan. Den maximala accep- 
tansvinkeln bestäms av koncentratorns koncentrations- 
grad C = A/Aa där A = koncentratorns öppning motdet 
infallande ljuset (aperturen) och Aa = absorbator- 

. 
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ytan. M h a termodynamikens andra huvudsats (ref. 11) 
kan man visa att 

Cmax 5 l/sin(O) [21 

vilket gäller för långsträckta tråg av typen illustre- 
rad i figur 1. Motsvarande formel kan härledas för 3- 
dimensionella koncentratorer, typ koner. 

A--+l 

E&Jur 1. Principen för en ickeavbildande koncentrator 
med koncentration C = A/Aa. All strålning som träffar 
öppningen med i S 6 kommer att nå absorbatorn. Bilden 
föreställer genomskärningen av ett långsträckt tråg. 

D& all strblning inom ett visst vinkelintervall kom- 
mer att träffa absorbatorn kommer även en viss del av 
det diffusa ljuset att nå absorbatorn. Används dess- 
utom lbga koncentrationsgrader får man stora accep- 
tansvinklar, vilket gör att man kan göra dem fullt 
stationära, utan att behöva solföljande anordningar. 
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2.1.2 Koncentratorer inuti solfångare 

Det finns många flera anledningar,varför man skall 
placera koncentratorn inuti solfångaren istället för 
utanför. Optiken för koncentration (reflektorn) behö- 
ver skyddas mot omgivningens inverkan i form av 
smuts, damm, regn och snö etc, vilket enklast görs ge- 
nom att placera den under ett täckande transparent ma- 
terial, vilket i fallet med integrering är detsamma 
som solfångarens täckning. Tillverkning och montering 
av färdiga solfångare blir rimligtvis lättare ifall 
reflektorerna är integrerade i solfbngaren. Lösa 
reflektorer utanför kräver extra arrangemang vid mon- 
tering för att klara mekanisk påverkan av snötyngder, 
höga vindlaster etc. 

Det finns också en stor principiell skillnad mellan 
interna och externa reflektorer. Interna reflektorer 
används för att minska absorbatorytan och därmed mins- 
ka den totala värmeförlusten från solfångaren. Exter- 
na reflektorer används för att öka instrålningen mot 
solfångaren och därmed öka den andel strålning som 
kan utnyttjas. Värmeförlusterna från solfångarna 
hålls dock kvar på samma nivå. 

Ett reellt koncentrerande system är aldrig perfekt, 
utan vissa optiska förluster uppstår alltid vid ref- 
lektion och refraktion. Den strålningsförlust som då 
uppstår omvandlas till värme i reflektorerna, som 
skulle gå förlorad till omgivningen ifall reflektorer- 
na placerades utanför solfångaren. Genom att placera 
reflektorerna inuti solfångaren ökar dess temperatur, 
vilket hjälper till att reducera värmeförlusterna 
från absorbatorn. Det kan även finnas värmetekniska 
fördelar att dela upp solfhngaren i sektioner genom ~ 
att införa reflekterande tråg<som avskiljande barriä- 
rer. 

solfånaarg 

2.1.3.1 CPC 

Den vanligaste formen av ickeavbildande koncentrato- 
rer kommer från en klass av reflektorformer som gemen- 
samt kallas CPC-reflektorer där CPC står för Compound 
Parabolic Concentrators. Namnet är delvis missvi- 
sande, då reflektorerna ej nödvändigtvis behöver ha 
parabolisk form. Termen CPC refererar istället till 
en grupp av icke-avbildande koncentratorer som kan 
koncentrera ljuset maximalt så att likheten i (21 upp- 
fylls. (Detta gäller dock bara i teorin. 1 praktiken 
uppstår optiska förluster då reflektans och transmit- 
tans hos de i CPC-koncentratorn ingående delarna ald- 
rig är ideala) 
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tiour 2. genomskärning av en CPC-koncentrator med kon- 
centration C = A/Aa. Den streckade linjen visar den 
tänkta utsträckningen av den högra paraboliska reflek- 
torn. 

Den grundläggande formen hos WC-reflektorerna illu- 
streras i figur 2, där genomskärningen av ett reflek- 
tortråg visas. De båda reflekterande sidorna i 
CPC-solfångaren är paraboler, placerade så att den 
ena parabolens fokus ligger p% det nedre hörnet av 
den andra reflektorn. (Den stleckade linjen i figur 2 
är den tänkta förlängningen av den högra parabolen). 
Uppåt i figuren är reflektorerna utsträckta tills 
ytan är parallell med reflektortrågets optiska axel. 

Genom sin form kommer all strålning som träffar öpp- 
ningen på CPC-koncentratorn med infallsvinklar i I 8 
att genomgå maximalt en reflektion innan strålningen 
träffar absorbatorn. Strålning som träffar öppningen 
med i > 8 kommer inte att träffa absorbatorn, utan 
reflekteras tillbaka ut genom öppningen. Detta förhål- 
lande illustreras i figur 4. 

CPC-reflektorerna kan modifieras och ändras från den 
paraboliska formen för att passa alla olika absorba- 
tortyper (ref. 12), t ex figur 3b-d. Enkelheten hos 
CPC-reflektorerna jämfört med andra ideala ickeavbild- 
ande koncentratorer (som t ex innehåller linser eller 
andra dielektriska media än luft) gör att de förra är 
de mest använda i praktiskt bruk. 



Fiour 3. Fyra typer av CPC. Alla har samma absorbator- 
area (a i figuren) och acceptansvinkel 8. Från (ref. 
13). 

Geometriska konstanter, såsom reflektorlängd, koncen- 
tratorhöjd mm för CPC med olika absorbatorformer ges 
bl a i (ref. 14, ref. 15 och ref. 16) 

2.1.3.2 Trunkerina av CPC-tråg 

En CPC i sin ideala form är ganska opraktisk att an- 
vända p g +a de höga reflektorerna. Man kan dock korta 
avI trunkera, WC-formen avsevärt (och därmed spara 
reflektormaterial) utan att förlora alltför mycket i 
koncentrationsfaktor. Förutom att man spar reflektor- 
material ökar den optiska verkningsgraden genom att 
reflektionsförlusterna minskar och den instrålade 
energimängden ökar (se avsnitt 2.2.1), samtidigt som 
värmeförlusterna ökar (avsnitt 2.2.2.4). Val av trun- 
keringsgrad är därför en optimering baserad på termis- 
ka och ekonomiska värderingar. 1 (ref. 16) 
presenteras analytiska formler för insamlad strålning 
hos trunkerade CPC-tråg, både med horisontell plan 
absorbator (figur 3a) och cylindrisk absorbator (fi- 
gur 3d). 1 tabeller och diagram visas hur trunkering 
påverkar koncentrationen, insamlad energimängd, re- 
flektorarea och medelantal reflektioner. 

sv Ii 
Figur 4. Andel av strålningen med infallsvinkel i som 
når absorbatorn för ideala koncentratorer (p=l) i två 
dimensioner (tråg). Acceptansvinkeln är 8. Den streck- 
ade linjen visar hur acceptansen av strålning utökas 
p g a trunkering av koncentratorn. Från (ref. 14). 

. 
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En trunkerad CPC har samma acceptansvinkel som den ur- 
sprungliga koncentratorn, med den skillnaden att e,n 
del strålning med infallsvinklar i > 8 når absorba- 
torn, figur 4. Denna ökning av accepterade strålar 
har dock mycket liten praktisk effekt, då andelen 
direkt strålning med i > 8 som når absorbatorn är lä- 
gre än l/C (ref. 14). 

Effekten av trunkering av CPC-reflektorer är i stort 
sett densamma för olika absorbatortyper (ref. 13). 

2.1.3 3 V-tråa och andra ko 
. 

. ncentratoraeomeU,a&L 

Den enklaste ickeavbildande koncentratorn besthr av 
helt plana reflektorer. Till skillnad från CPC är den 
inte ideal, dvs olikheten i ekvation 1 gäller. För- 
utom att acceptanskurvan är sämre har V-tråget större 
reflektionsförluster då strålarna tillåts reflektera 
flera gånger innan de når absorbatorn. V-tråget har 
studerats utförligt av (ref. 17) som presenterar form- 
ler för geometrier och reflektionsegenskaper. 

V-tråget 'har betydligt sämre koncentrationsegenskaper 
än CPC för höga koncentrationsfaktorer (ref. 18), vil- 
ket både beror på att det i medeltal behövs fler an- 
tal reflektioner innan strålningen träffar 
absorbatorn (vilket därmed ökar reflektionsförluster- 
na) och att acceptansvinkeln är lägre än för ett CPC- 
tr&g med motsvarande koncentration. 

Vid små koncentrationsgrader närmar sid dock V-trå- 
gets egenskaper den trunkerade CPC:ns. Detta, tillsam- 
mans med V-trågets betydligt enklare geometri, gör 
att de kan jämföras i egenskaper när det gäller plana 
absorbatorer enligt figur 3a, vilket diskuteras utför- 
ligare i avsnitt 2.4.2. För andra absorbatorformer än 
plana är V-tråget mindre lämpligt då man måste införa 
ytterligare optik för att koncentrera allt solljus 
mot absorbatorn. 

Andra koncentratorgeometrier än CPC och V-tråg kommer 
också att presenteras nedan i avsnitt 2~4.5. De idea- 
la förhållandena med CPC och dess breda användningsom- 
råde gör dock att det är dessa som huvudsakligen 
åsyftas under diskussionerna nedan. 

. . , Absorbatorn 

De i särklass mest förekommande absorbatorformerna i 
CPC-solfångare är antingen cylindriska rör eller pla- 
na absorbatorer, typ Sun-strip. Valet av absorbator- 
geometri bestäms av flera faktorer: 

* Absorbatorn måste vara tillräckligt stor för att 
minimera antalet tråg i solfångaren. 
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* Absorbatorn måste vara tillräckligt smal för att 
temperaturdifferensen mellan vattenröret och 
flänsarnas ytterkanter ska vara liten (i fallet 
med plana absorbatorer) 

* Absorbatorn skall kunna placeras i solfångaren så 
att ledningsförluster genom isolering och 
reflektorer minimeras. 

* Storleken på det färdiga reflektortråget bör vara 
avpassat för att om möjligt minimera konvektions- 
förlusterna. 

Den mest förekommande absorbatorformen är idag den 
cylindriska (figur 3d) (ref. 19), vilket bl a beror 
på att den cylindriska formen bidrar till att värme- 
förlusterna genom baksidan kan minimeras (ref. 15). 
Ibland har absorbatorn kombinerats med ett yttre glas- 
rör för att minska konvektionsförlusterna. Den plana 
absorbatorn i figur 3a har varit vanlig, men har nack- 
delen att endast halva absorbatorytan används och att 
undersidan kan bidra till allvarliga värmeförluster 
genom värmeledning. I figur 3b och 3d belyses istäl- 
let hela absorbatorn, vilket reducerar både absorba- 
torkostnad och termisk tröghet. 

Konvektions- och strålningsförlusterna är i stort 
sett lika, 
vänder. 

oberoende av vilken absorbatortyp man an- 
CPC med plana absorbatorer har dock högre 

optisk verkningsgrad än CPC med cylindriska absorbato- 
rer. Valet av cylindrisk absorbator behöver därför in- 
te med nödvändighet bestämmas utifrån att dessa 
skulle vara bättre. Istället kan det stora intresset 
för cirkulära absorbatorer delvis förklaras utifrån 
det stora utbudet av handelsrör i olika dimensioner 
och material (ref. 15). .' 

En nackdel med plana absorbatorer är att den blir in- 
homogent belyst vid vissa infallsvinklar hos strål- 
ningen. Ifall en CPC av typen i figur 3a belyses med 
strålning som är homogent fördelad över infalls- 
vinklar i 5 8 är absorbatorn jämt belyst. Strålning 
med i = 8 fokuseras däremot i ena kanten av absorba- 
torn, vilket ställer stora krav på reflektor- och 
absorbatormaterial, samt på eventuell isolering bakom 
absorbatorn. 

Experimentella och teoretiska beräkningar visar att 
den delvis ojämna belysningen av den plana absorba- 
torn inte behöver vara besvärande (ref. 20). Högre 
koncentration och lägre spekularitet hos reflektorer- 
na ger jämnare intensitetsfördelning på absorbatorn. 
Strålningens infallsvinkel mot en horisontell plan 
absorbator i en WC-solfångare är i genomsnitt högre 
än motsvarande för plana solfångare (ref. 21). Absorb- 
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tans.ens vinkelberoende är därför en viktig egenskap 
att ta hänsyn till. 

2.1.4 Uektorer: 

En reell reflektor är aldrig ideal, utan p < 1 och en 
viss spridning av ljuset sker vid reflektion. Ljus- 
spridningens storlek beror på materialet i reflektorn 
och det skyddande skikt som eventuellt lagts på, på 
ojämnheter och repor i reflektorytan som uppstått vid 
tillverkning och hantering av reflektorerna samt på 
smuts och damm som fastnat på reflektorerna. 

När man arbetar med avbildande koncentratorer, typ 
paraboliska tråg, krävs att man har en reflektoryta 
med stor speglande reflektans. För att idealiteten i 
ekv. 1 skall upprAs för ickeavbildande koncentratorer 
krävs också att p = 1. 1 praktiken är dock känslighe- 
ten för ljusspridning i reflektorerna mindre för de 
senare än för de förra (ref. 16): 

1. Acceptansen av den diffusa strålningen ändras ej 
ifall reflektorn inte är ideal. 

2. Förlusten av direktstrålning med infallsvinklar 
mindre än acceptansvinkeln (till följd av att den 
reflekterande ytan är ojämn vilket orsakar viss 
ljusspridning) uppvägs till stor del av att en 
viss del direktstrålningen för infallsvinklar 
större än acceptansvinkeln når absorbatorn. 

3. Ifall man har en fullt stationär CPC-solfångare är 
det endast en mindre del av den totala instrål- 
ningen under en driftsperiod som träffar sol- 
fångaren nära acceptansvinkeln. Det är endast 
denna strålning som kan missa absorbatorn vid små 
fel i reflektorerna. 

Detta betyder att reflektorerna i CPC-solfångare inte 
nödvändigtvis behover vara speciellt spekulära (ref. 
22), utan att material med mindre spekularitet, men 
hög hemiskfärisk reflektans, kan vara bättre. Detta 
ökar utbytet av tänkbara reflektormaterial. Försök 
har t o m visat att "orange peel surfaces" (apelsin- 
skalsliknande ytor) fungerat tillfredsställande (ref. 
12). Effekten av fel i speglarnas lutning (partiellt 
eller totalt) är desamma för alla CPC-typer (ref. 13). 

Även vita ytor kan i vissa fall fungera bra som ref- 
lektorer. Försök med lågkoncentrerande CPC-modeller 
visade att speglar med hög reflektans endast margi- 
nellt förbättrade verkningsgraden jämfört med då vita 
reflektorer användes (ref. 23). Det bör dock vara frå- 
ga om mycket låga koncentrationer med höga acceptan- 
svinklar hos CPC-solfångaren om vita ytor skall kunna 
konkurrera med speglande reflektormaterial. 

. 
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De första större CPC-prototyperna gjordes med alu- 
miniumplåt som reflektorer, vilket dock visat sig 
kunna ge stora värmeförluster ifall man konstruerar 
solfångaren fel. Enskilda prototyper har gjorts med 
aluminiserad mylarfilm som sträckts över en CPC-form 
och sedan besprutats med uretanskum (ref. 12) som bå- 
de får tjänstgöra som reflektorunderlag och isole- 
ring. Vanligt är också att man använt aluminiumfilm 
eller tunn aluminiumplåt som limmats eller nitats på 
glasfiberarmerad plast. Den optimala metoden för mass- 
produktion återstår att utvecklas. 

Ett alternativ till en CPC-reflektor är att använda 
en plan reflektor som formas genom elastisk böjning 
(ref. 24). Denna CEC (Compound Elastic Concentrator) 
kan ge reflektorformer med liknande egenskaper som 
CPC-reflektorer ifall en plan horisontell absorbator 
anvrinds (se figur 3a). För låga koncentrationsgrader, 
C= 1.5x - 3.0X, får man en acceptansvinkel som en- 
dast är 2-3 grader lägre än för den ideala CPCn. För 
c ' 3X försämras dock de optiska egenskaperna snabbt 
med ökad koncentration. Elastisk böjning av reflekto- 
rerna bidrar även till att ge en jämnare distribution 
av strålning på absorbatorn vid infallsvinklar mot 
koncentratorn nära acceptansvinkeln. 

En solfångare med CPC-tråg bör vara täckt och isole- 
rad, åtminstone i svenskt klimat. Detta gör att en 
del ickenormala strålar kommer att avskärmas vit re- 
flektortrågens ändar. En stationär CPC-solfångare bör 
därför ha plana reflektorer i ändarna av trågen för 
att minska dessa förluster. 

2.2 Värmeförluster och owtisk verkningsurad 

En solfångare karaktäriseras -främst av dess verknings- 
grad, vilken kan skrivas 

'I = F'(qo - UL(Ta - To)/I) [31 

30 gr den optiska verkningsgraden, dvs andelen strål- 
ning som når absorbatorn, medan UL ä"r den totala vär- 
meförlustkoefficienten för solfångaren. 
Värmetransportfaktorn F' är en korrektionsfaktor som 
tar hänsyn till bl a absorbatorns värmeöverföringseg- 
enskaper och värmemediet inuti absorbatorn. Typiska 
värden på F' för CPC-solfångare med cylindriska absor- 
batorer ligger kring 0.98-0.99, medan solfångare med 
plana absorbatorer har F'-värden kring 0.95. 

1 (31 betraktas UL som temperaturoberoende. 1 realite- 
ten ökar värmeförlusterna ifall absorbatortemperatu- 
ren ökar och omgivningens temperatur hålls konstant. 
Användandet av selektiva absorbatorytor och de relay 
tivt låga UL-värdena hos CPC-solfångare gör dock att 
linjariteten oftast gäller över ett stort temperatur- 
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område, varför denna approximation är gångbar över de 
temperaturområden som är av praktiskt intresse för 
värmeproduktion (Ta-T. < 100°C). 

. . otAsk verkninasarad 

Den optiska verkningsgraden kan skrivas (ref. 25) 

‘lo = t aa pcn' p fref [41 

Tar man hänsyn till den totala solstrålningen mot sol- 
fångarens plan blir den totala optiska verkningsgra- 
den lägre 

Iu 
qo,tot = - 'lo 151 

1 

Transmittansen t hos solfångarens täckning har samma 
betydelse för plana solfångare som för solfångare med 
interna reflektorer och kommer därför inte att särbe- 
handlas här. De andra parametrarna i [4] och [5] är 
specifika för solfångare med interna reflektorer, och 
behandlas nedan var för sig. 

Antar man att den diffusa strålningen Id är isotrop 
och att solfångarens lutning /? gentemot horisontalpla- 
net och acceptansvinkel 8 är sådana att /? - 8 > 0 
(inget av den diffusa strålningen inom acceptansvin- 
keln kommer från markreflekterad strålning) så gäller 
att 

Id 
Iu = Ib * COS i + - if51 

c : 

Denna formel gäller för alla reflektorformer (ref. 
16, ref. 26), inte bara den ideala, vilket förklarar 
varför den instrålade energimängden ökar vid trunke- 
ring av CPC pga att koncentrationen C då minskar. 

Ifall @ - 8 < 0 så är den användbara solenergin mindre 
än [6] då en del av den diffusa solstrålningen får er- 
sättas med markreflekterad strålning med lägre inten- 
sitet. 

[6] förutsätter att den diffusa strålningen är iso- 
trop. (ref. 27) visar dock att intensiteten hos det 
diffusa ljuset tenderar att vara starkare närmare sol- 
skivan, vilket skulle ge en något högre andel använd- 
bar solstrålning än vad som förutsäges av [6]. 

Den effektiva absorbtansen CLa skiljer sig troligen 
ifall absorbatorn används i en plan- eller en CPC-sol- 
fångare, beroende på att absorbtansen minskar vid öka- 
de infallsvinklar mot absorbatorn. Då den inkommande . 
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