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Sammanfattning 

Att producera elektricitet med hjälp av solpaneler blir allt attraktivare i kölvattnet av billigare 

solcellspaneler, statliga stöd och viljan att skapa miljövänliga lösningar. För att öka den 

utlevererade effekten ifrån panelerna finns möjligheten att placera dem på en solföljande modul. 

Denna rapport har till syfte att presentera och värdera olika positioneringslösningar för 

solcellspaneler, samt att generera ett koncept baserat på en  hexapod/Stewart-plattform. En stor 

del av arbetet har inneburit litteraturstudier kring området positionering av solpaneler vilket har 

givit insikter om hur stor betydelse geografiska skillnader har i sammanhanget och hur viktigt 

det är att den solföljande enheten är energisnål, underhållsfri, har låga investeringskostnader och 

klarar av stora vindlaster. I den senare delen av rapporten fokuseras det på hexapodens 

uppbyggnad och lämplighet för applikationen. Resultatet av dessa studier är att hexapoden 

främst på grund av sin komplexitet och begränsade rörelseförmåga ej är lämplig för användning i 

denna tillämpning. Trots detta faktum så har det på uppdragsgivarens önskemål tagits fram ett 

koncept som bygger på en hexapodenhet ifrån det franska företaget SYMETRIE. I 

utvecklingsprocessen används mjukvaran Solid Edge och Ansys Workbench för CAD-

modellering respektive FEM-analys. Det framtagna konceptet levde inte upp till de krav som 

ställdes och styrker därmed tidigare tagna slutsatser. 
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Abstract 

Producing electricity using photovoltaic panels are increasingly popular in the wake of cheaper 

panels, government support and the will to create sustainable solutions. To increase the amount 

of delivered power from the panels there is a possibility to attach them to a solar tracking 

module. This report aims to highlight and evaluate different types of photovoltaic systems and to 

generate a concept based on a hexapod/Stewart platform. A significant part of the work has 

consisted of literature studies in the field of photovoltaic positioning, which has contributed with 

the insight of the importance of geographically differences and the essential properties on PV-

systems including energy efficiency, low maintenance and installation costs and high resistance 

against wind loads. The second part of the report is focused on the mechanical structure of the 

hexapod and its relevance in the current application. The outcome of these studies is that the 

hexapod advisably should not be used for PV-positioning, mainly because of its complexity and 

limited work space. A concept based on a hexapod delivered by the French company 

SYMETRIE is, despite this fact, developed in the report on behalf of the client. In this process 

the software Solid Edge and Ansys Workbench is used to create CAD models and to perform 

FEM analysis on certain parts. The presented concept was not able to satisfy the given demands 

and is therefore confirming the previously reported conclusions. 
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NOMENKLATUR 

Under denna rubrik sammanfattas samtliga beteckningar, inklusive enheter, och förkortningar 

som används i rapporten. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Area (m
2
) 

B Referenslängd solpanelsenhet (m) 

CL Lyftkraftskonstant (1) 

CM Momentkonstant (1) 

CX Kraftskonstant i x-riktning (1) 

fi Antalet relativa frihetsgrader som erhålls i led i (1) 

F Antalet frihetsgrader för en mekanism (1) 

FL Lyftkraft (N) 

FX Kraft verkande i x-riktning (N) 

j Antalet leder i mekanismen under antagandet att alla leder är binära (1) 

MY Moment kring y-axeln (Nm) 

n Antalet länkar i mekanismen, inklusive de fixa (1) 

v Hastighet (m/s) 

β Tiltningsvinkel för solpanel (grader) 

θ Vindriktningsvinkel (grader) 

λ Antalet frihetsgrader för rummet där en mekanism skall verka (1) 

ρ Luftens densitet (kg/m
3
)  

Förkortningar 

ASCE American Society of Civil Engineers  

CAD Computer Aided Design 

CNC Computer Numerical Control 



 

 

DOF Degrees Of Freedom 

FEM Finita ElementMetoden 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan 

PID Proportionerlig, Integrerande och Deriverande 

PV Photo Voltaics 

RPS Revolute, Prismatic and Spherical joints 

STC Standard Test Conditions 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel syftar till att introducera det utförda examensarbetet. Här beskrivs bakgrund, syfte, 

avgränsning och metod för projektet. 

1.1 Bakgrund 

Som ett av de absolut största miljöproblemen och även ett av de största hoten mot vår framtida 

existens räknas växthuseffekten. Detta miljöproblem grundar sig i utsläppen av växthusgaser 

som i sin tur till största delen uppkommer på grund av förbränning av fossila bränslen. I strävan 

efter att ersätta de fossila bränslena och den icke förnybara framställningen av elektricitet så får 

utnyttjandet av solenergi en allt större betydelse. En av de största trenderna i dagens samhälle 

handlar om att vara miljövänlig. Det gäller inte bara privatpersoner utan även organisationer och 

företag som önskar en miljövänlig profil för att ge en bra bild av företaget. Tillsammans med 

stora statliga subventioner i många länder har detta gjort att solcellsmarknaden på senare år har 

haft en mycket kraftig tillväxt som dessutom ser ut att hålla i sig. En betydande prissänkning på 

solcellspaneler har också skett av kinesiska tillverkare, vilket gör att investeringar i solenergi har 

allt större chans till lönsamhet. I Sverige har regeringen beslutat om ett fortsatt ekonomiskt stöd 

för solceller och för detta ändamål avsatt 210 miljoner kronor för perioden 2013-2016. Solen 

levererar enorma mängder energi och i utmaningen att försöka ta tillvara på så stor del av denna 

energi som möjligt, så spelar utvecklingen av billiga och tillförlitliga solföljande 

positioneringsalternativ en stor roll. 

Denna bakgrund tillsammans med att haptikgruppen på KTH maskinkonstruktion besitter stor 

kunskap inom utvecklandet av hexapodenheter utgjorde grunden för haptikgruppens önskan att 

undersöka en tillämpning av hexapoden i solcellssammanhang. Rapporten har utförts inom 

ramarna för ett kandidatexamensarbete på instutionen för maskinkonstruktion på Kungliga 

Tekniska Högskolan. På grund av utbytesstudier så har arbetet utförts på distans ifrån Singapore. 

1.2 Syfte 

Arbetets syfte är att presentera och utvärdera olika positioneringslösningar för solcellspaneler 

och försöka utreda vilken typ som lämpar sig bäst för användning i Sverige. Dessutom skall ett 

eget koncept baserat på en Stewart-plattform/hexapod presenteras. För att vara 

konkurrenskraftigt måste konceptet vara kostnadseffektivt, tillförlitligt och klara stora vindlaster. 

En mer detaljerad mål- och kravspecifikation på konceptet återfinns i 3.1 Kravspecifikation 

koncept. 

1.3 Avgränsning 

Fokus i rapporten ligger på markplacerade storskaliga applikationer av solpanelspositionering. 

Geografiska skillnader diskuteras, men målet är att främst utvärdera och presentera för en 

konceptplacering i Sverige. Vad gäller själva konceptet så är detta förhållandevis starkt avgränsat 

på grund av att den reglertekniska styrningen som utgör en stor del i en eventuell färdigutvecklad 

produkt ej har utarbetats eller ingående beskrivits. Med hänsyn till det dynamiska systemets 

komplexitet så har heller inte en kraft- och geometrianalys genomförts och presenterats inom 

ramarna för detta projekt.  



2 

 

1.4 Metod 

På grund av att arbetet utfördes på distans så innebar det en individuell arbetsprocess med 

begränsade möjligheter till support och diskussion och med utgångspunkt ifrån det så valdes 

arbetet att till största delen utformas som en litteraturstudie. Konceptframtagningen innebar 

företagskontakter som distribuerades via emailkonvensationer. För att modellera och utvärdera 

specifika delar i konceptet så användes CAD-programmet Solid Edge ST4 och för att analysera 

hållfastheten så utfördes FEM-modellering i mjukvaran Ansys Workbench V13. 
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2 REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras relaterande information om positionering av solcellspaneler och om 

mekanisk konstruktion av hexapodplattformar. Det rymmer även en presentation och utvärdering 

av olika existerande positioneringslösningar. 

2.1 Solceller och solpaneler 

Direkt solenergi kallas den energi som fås ifrån solens strålningsenergi, ljus, värme och 

kortvågiga strålning och denna energi tas vanligen till vara på med hjälp av solceller eller 

solfångare. Solfångare används främst för att generera varmvatten, medan solceller är ett bättre 

alternativ om solenergin skall omvandlas till elektricitet. Då en solcell utsätts för solstrålning blir 

framsidan negativt laddad och baksidan positivt laddad och därmed uppkommer det en spänning 

som genererar en elektrisk ström (KTH, 1999). Solcellerna seriekopplas sedan för att öka 

spänningen och i detta skapande av en panel/modul så adderas även en skyddande glasskiva 

framför cellerna. I nätanslutna större system så seriekopplas därefter många moduler så att flera 

hundra volt åstadkoms och tillförs nätet efter att en växelriktare har omvandlat likströmmen till 

växelström. Växelriktaren har också till uppgift att hålla spänningen på den för solcellerna mest 

optimala nivån. 

Solceller tillverkas idag i flera olika varianter, där kiselskivor av storleken 10x10 eller 10x15 cm 

är den vanligaste typen. Grundråvaran som används idag är nästan uteslutande kisel. På 

marknaden går det att urskilja tre typer av solcellsmoduler; monokristallina, polykristallina och 

fullfilmspaneler (energimyndigheten, 2009). De monokristallina kiselcellerna är något dyrare att 

tillverka, men är den typen som oftast innehar den högsta verkningsgraden på ungefär 15 %, 

polykristallina celler är något enklare att tillverka och har vanligtvis en verkningsgrad på 13-14 

%. Tunnfilmstekniken skiljer sig en del mot de föregående genom att en hel modul beläggs av en 

tunn film av det aktiva materialet. Detta gör att dessa paneler är tunnare till utseendet, enklare 

och billigare att tillverka, men nackdelen är att verkningsgraden för denna typ vanligtvis befinner 

sig mellan 7-11 %. För att i verkligheten kunna åstadkomma dessa verkningsgrader är det också 

mycket viktigt att undvika skugga. På grund av att cellerna är seriekopplade så kan en enstaka 

cell i skugga innebära att hela panelens produktivitet reduceras kraftigt (Solarit). 

I Sverige så är effekten ifrån solen ungefär 1000 W/m
2
, vilket gör att en kvadratmeter solceller 

med en verkningsgrad på 13 % ger 130 W elektricitet. Detta är långt ifrån lika mycket effekt som 

länder närmare ekvatorn mottar ifrån solen (energimyndigheten, 2009). Solpaneler som följer 

solen är ett bra sätt att höja effektiviteten, vilket kan bidra till en ungefärlig effektökning på 35 % 

i jämförelse med en fastmonterad panel (nyteknik, 2011). Mycket tid och pengar investeras i 

dagsläget på att på olika sätt göra solcellerna ännu effektivare, till exempel är forskare i Lund på 

god väg att skapa konkurrenskraftiga solceller som bygger på nanotrådar (Nyteknik, 2013). Det 

experimenteras också i Sverige bl.a. med att öka solinstrålningen genom att använda olika 

reflektorsystem (Vattenfall, 2004) och ett systems totala verkningsgrad kan ökas väsentligt om 

solcellerna vätskekyls, samtidigt som spillvärmen tas tillvara på (energimyndigheten, 2009).  

2.2 Faktorer som påverkar energiproduktionen 

Något som har stor inverkan på hur mycket energi som produceras av en solcellsmodul är enligt 

Alternative Energy eMagazine atmosfärens klarhet som varierar på olika platser på jorden. För 
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att kunna jämföra förhållandena på olika geografiska platser så finns det ett klarhetsindex för 

atmosfärens genomsläpplighet, som påverkas av hur mycket solljus som reflekteras och 

absorberas av bland annat föroreningar och moln. Ju högre index desto bättre, men Sverige har 

bland de lägsta indexnivåerna i världen (Alternative Energy eMagazine). Ett förmodligen ännu 

bättre mått att använda som är starkt sammankopplat med atmosfärens genomsläpplighet är att 

direkt ta hjälp av hur mycket solenergi som når jorden på olika geografiska platser, figur 1 visar 

en sammanställning i form av en färglagd världskarta. 

 

Figur 1. Färglagd världskarta som visar hur mycket solenergi som når världens olika delar. Syftet med bilden är att 

visa skillnaderna mellan olika områden i världen, där de mörkare områdena symboliserar stor mängd energi och de 

ljusare en mindre mängd. Källa: Four Peaks Technologies. 

Denna visar att Sverige tillhör de områden i världen som mottar minst energi ifrån solen, 

samtidigt som Afrika är en av de mest lönsamma platserna att placera solpaneler på. Enligt en 

undersökning utförd på Sandia National Laboratories i Albuquerque (D. King, W. Boyson och J. 

Kratochvil, 2002) så är de mest betydelsefulla faktorerna som bidrar till en minskad utleverans 

av effekt utöver variationerna i mottagen solenergi följande: Energiförluster i samband med 

lagring i batterier eller vid transformation till växelström, dålig eller ej befintlig solföljning, 

drivsystemets effektförbrukning, verkningsgraden på panelen, för hög paneltemperatur, 

föråldring av panel, panelens prestanda då instrålningen ifrån solen minskar samt smuts på 

panelen. Samtliga faktorer med en uppskattning av hur stor påverkan i procent som de innehar på 

energiproduktionen redovisas i tabell 1 (D. King, W. Boyson och J. Kratochvil, 2002). I Sverige 

så har vinterns snötäcke också en stor påverkan.  



5 

 

Tabell 1. De mest betydelsefulla faktorerna som påverkar energiproduktionen ifrån en solcellsanläggning, inklusive 

en uppskattning av hur stor påverkan är i procent. Källa: The University of Arizona. 

 

2.3 Positioneringslösningar 

Det finns idag många olika sätt att positionera solpaneler på och vanligtvis så brukar de olika 

sätten delas upp i undergrupperna takmonterade respektive markmonterade. De markmonterade 

positioneringslösningarna som det fokuseras på i denna rapport kan delas upp i fasta eller 

solföljande lösningar. Fasta PV-moduler är oftast monterade med en för latituden passande 

tiltning, i ett sågtandsmönster. De typiska solföljande positioneringslösningarna är monterade på 

toppen av en påle, men det finns också möjlighet att montera panelen på sidan av pålen eller på 

andra ibland sammanlänkade anordningar (Kissell, 2012). På grund av att detta projekt skall 

utmynna i ett konstruktionskoncept med solföljande moduler så är de system som presenteras 

närmare i detta stycke också av denna typ. Stycket startar med att belysa en mycket viktig och 

aktuell fråga, nämligen huruvida fasta eller solföljande enheter är de mest lönsamma. Detta ger 

perspektiv på hur attraktivt det utvecklade konceptet kommer att vara.  

2.3.1 Fasta respektive solföljande system 

Fasta PV-moduler är okomplicerade, billiga att installera och att underhålla, tål stora vindlaster, 

samt går att ställa in med en för latituden lämplig tiltning. På väldigt små latituder under ungefär 

10° (nära ekvatorn) så är de dessutom nästan lika produktiva som de solföljande alternativen. 

Deras största nackdel är dock att de på andra latituder inte producerar lika mycket energi som ett 

solföljande system, vilket gör att systemkostnaderna ändå tenderar att bli stora då ett större antal 

paneler krävs för att nå samma energiproduktion ifrån anläggningen (Sedona Solar Technology, 

2013). Vissa fasta monteringsenheter tillåter manuell tiltningsändring som med fördel kan 

genomföras ett fåtal gånger per år. 

De solföljande positioneringslösningarna kan vara både en- och fleraxliga. Nackdelen med dessa 

rörliga monteringslösningar är att de tenderar att vara komplicerade och dyra och dessutom kräva 

mer tillsyn och underhåll, dock så blir de oftast lönsamma i längden eftersom de ökar 

effektintaget ifrån solen (Kissell, 2012). Att solföljande positioneringslösningar i många fall är 

lönsamma och attraktiva för industrin kan stärkas med hjälp av exempelvis solenergiexperten 

Paula Mints (chefanalytiker på Navigant Consulting) prognos från år 2008, där solföljande 

lösningar utgör minst 85 % av alla större kommersiella installationer i USA mellan 2009-2012 
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(Redorbit, 2008). Ståndpunkten i denna prognos skall dock inte inte tas som alltför generell på 

grund av att lönsamheten för att använda solföljare varierar kraftigt beroende på latitud och 

klimat som tidigare konstaterats. Med hjälp av figur 1 så kan det utan tvekan konstateras att USA 

mottar mer energi ifrån solen än vad Sverige gör, vilket har en direkt koppling med hur lönsam 

en solföljande modul är jämfört med en fast. Den största vinsten, med avseende på årsbasis, för 

ett solföljande PV-system görs på platser som mottar störst mängd solenergi (D. King, W. 

Boyson och J. Kratochvil, 2002). Störst produktivitetsökning i procent fås vid en så stor latitud 

som möjligt under sommarhalvåret, samtidigt som det i dessa fall ger ett mycket litet extra 

tillskott på vinterhalvåret. Andra faktorer som också påverkar lönsamheten är antalet molniga 

dagar, det mekaniska och elektroniska systemets tillförlitlighet samt huruvida anläggningen är 

placerad i ett låglänt landskap med låg horisont. 

Ett exempel på att solföljande system faktiskt inte anses som lönsamt i alla lägen kan ges ifrån 

det kanadensiska konsultföretaget Solarize energy LP som inte rekommenderar användning av 

solföljande lösningar i den kanadensiska provinsen Ontario. Detta grundar sig på att södra 

Ontario enligt teorin skall kunna tillgodoräkna sig en effektökning på 25- 30 % om panelerna 

följer solen, medan en sådan installation samtidigt beräknas innebära cirka 25 % högre inköps- 

och installationskostnader. Utöver de höjda initiala kostnaderna så måste också hänsyn tas till att 

det även tillkommer reparations- och underhållskostnader till det mekaniserade systemet, att 

livslängden samt produktgarantier eventuellt förkortas och att systemet kan bli mer känsligt för 

kraftiga vindar och stormar (Solarize Energy LP, 2010). Det specificeras dock inte vilken typ av 

solföljande modul som undersökningen grundar sig på och det är också oklart om företaget har 

vägt in några egna vinstintressen i undersökningen eller ej. Sverige är dock beläget på en större 

latitud än Ontario och mottar mindre mängd energi ifrån solen, vilket innebär att Solarize Energy 

LP heller inte hade rekommenderat solföljande system i Sverige. 

För att belysa att valet mellan fasta respektive solföljande moduler inte är självklart beroende på 

stor skillnad i informationen över de faktiska energivinsterna och variationer mellan olika 

geografiska områden, så presenteras i tabell 2 resultatet ifrån två oberoende undersökningar. Den 

ena är utförd av Sandia National Laboratories i Albuquerque och grundar sig direkt på 

utlevererad energi ifrån en polykristallin solpanel placerad på tre olika platser i USA. Resultatet 

visar att den procentuella energivinsten vid användning av solföljare är betydligt lägre i den 

nordligare staden Buffalo som tar emot mindre energi ifrån solen. Dessa resultat skiljer sig 

mycket ifrån den andra undersökningen i tabell 2 som är utförd i beräkningsprogrammet PVGIS 

av ABB ingenjören och solenergiexperten Bengt Stridh. Värdena är i detta fall ej direkt uppmätta 

utan grundar sig på beräkningar baserade på indata ifrån Sverige. 

Tabell 2. Två stycken oberoende undersökningar som visar hur mycket energiproduktionen ifrån en solcellspanel 

ökar om den tillåts följa solen en- respektive tvåaxligt istället för att vara fastmonterad på en för latituden lämplig 

tiltning. Energivinsten är i båda fall beräknad på årsbasis samt med resultat ifrån tre olika geografiska platser. Källa: 

The University of Arizona och Bengt Stridh. 

 

Undersökningen med svenska städerna visar generellt på en högre procentuell energivinst än 

mätningarna ifrån USA och anmärkningsvärt så gäller heller inte samma regel med att 
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solföljande moduler är desto mer lönsamma på platser som mottar större mängd solenergi. Även 

om de svenska siffrorna indikerar på förhållandevis stor produktivitetsökning, så är Stridh 

tveksam till om en solföljande investering lönar sig i Sverige i fallet med privatägda småskaliga 

anläggningar och han ser större lönsamhet med en enaxlig solföljning i jämförelse med en dyrare 

tvåaxlig (Bengt Stridh, 2011). Att den nordligaste staden Kiruna är mest lämplig för solföljning 

beror troligen på en kombination av att skillnaderna i solinstrålning mellan södra och norra 

Sverige inte är alls så stor som skillnaderna i USA samt på att Kirunas nordliga läge ger en 

mycket längre och mer föränderlig solbana på himmelen vilket gör att solen även tidvis befinner 

sig bakom en fast monterad panel. Förtydligas bör dock att även om undersökningarna visar på 

en större procentuell vinst med solföljning i Sverige jämfört med USA så innebär det inte att det 

är mer lönsamt i faktiskt pengavärde, då varje procent i USA är värt betydligt mer på grund av 

att de generellt har en mycket större solinstrålning. 

2.3.2 Horisontella enaxliga system 

I fallet med en rörlig enaxlig positionering så är den vanligaste tillämpningen på marknaden att 

använda sig av modeller med en horisontell axel. En sådan industriell tillämpning visas i figur 2. 

 

Figur 2. Enaxligt solföljande montering av solpaneler som ändrar sin tiltning i förhållande till solen. Källa: Xiamen 

Solar First Energy Technology Co., Ltd. 

Dessa system tillåter solpanelerna att följa solen ifrån öst till väst varje dag, men tar ingen 

hänsyn till deras tiltning som hela tiden hålls på noll grader. På grund av deras horisontella 

solföljning så är de som mest effektiva på sommarhalvåret då solen står högre på himlen än på 

vintern. På platser som Sverige, med större latituder, så är denna lösning mindre effektiv och 

detta gäller särskilt på vinterhalvåret. Positivt för denna typ av monteringslösning är att den inte 

kräver betongfundament i alla lägen utan kan fixeras med hjälp av ballast och att många paneler 

kan sammanfogas konstruktionsmässigt. Detta gör att konstruktioner med dess tillhörande 

mekaniska styrning kan göras förhållandevis billiga i applikationer som inkluderar ett stort antal 

paneler (Sedona Solar Technology, 2013).  

2.3.3 Tiltade enaxliga system 

Dessa positioneringslösningar är något mer komplicerade än föregående konstruktioner med 

horisontell axel. De tiltande systemen är utformade så att själva tiltningen är i sydlig riktning och 
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de är oftast konstruerade med en inte alltför stor tiltning för att minska vindlasterna och undvika 

att det bakre fästet blir för stort. Som de flesta andra enaxliga system så följer de solen ifrån öst 

till väst, men i detta fall med en för solen mer passande tiltning, vilket ökar deras produktivitet. 

Till nackdelarna hör att de generellt kräver betongfundament och att sammankoppling av de 

olika modulerna försvåras, vilket kan ökar kostnaderna för installation och underhåll. Ett 

exempel på en möjlig utformning av denna positioneringstyp ges i figur 3. 

 

Figur 3. Tiltade enaxliga enheter som följer solen från öst till väst. Källa: SunPower Corporation. 

2.3.4 Tvåaxliga system på påle 

Som namnet antyder så har dessa positioneringslösningar möjlighet att följa solen i alla 

väderstreck och därför kan en ännu större mängd energi ifrån solen tas tillvara på. Utmaningen 

för tillverkare av denna monteringslösning är att kunna utforma konstruktionen så att den blir så 

billig och enkel som möjligt för att hålla nere investerings- och underhållskostnaderna. Större 

komplexitet innebär en ökning av möjliga felkällor. Likt de tiltade enaxliga systemen krävs 

betongfundament och modulerna går ej att sammanlänka. Andra saker som bör nämnas är att de 

olika modulerna heller inte kan placeras så tätt för att undvika att de skuggar varandra och då 

hela tyngden av solpanelerna hamnar på toppen av monteringspålen, så kan spänningarna i denna 

punkt bli stora. Detta gör konstruktionen känsligare för vindlaster. Det finns också till utseendet 

identiska enaxligt solföljande enheter med en vertikal axel där tiltningen ibland kan ändras 

manuellt. Ett produktexempel som kan fås både som enaxlig och tvåaxlig visas i figur 4. I 

nordliga geografiska lägen så är en enaxlig vertikal modul att föredra framför en horisontell på 

grund av att solen inte står lika högt på himlen. 
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Figur 4. Solpaneler monterade på toppen av en påle. Modellen finns både som enaxligt och tvåaxligt solföljande. 

Det enaxliga utförandet följer solen från öst till väst med en fix tiltning. Källa: Backwoods Solar Electric Systems. 

2.3.5 Tvåaxliga rälssystem 

Ett annat inte lika frekvent förekommande tvåaxligt solföljande system är det som visas i figur 5, 

som har utvecklats av Sedona Solar Technology och har valt att kallas rälssystem. Detta 

positioneringsalternativ följer också solen i alla väderstreck och har utformats som ett försök att 

uppnå gemensam drivning för många paneler. Främsta fördelen är möjligheten att kunna 

sammankoppla ett större antal paneler utan att betongfundament krävs vid installationen. Då 

tyngden ifrån panelerna ej är koncentrerade till en enda punkt som i det tvåaxliga systemet på en 

påle, så blir denna lösning mindre känslig för starka vindar. En av nackdelarna med detta system 

är att det inte är riktigt lika produktivt som de tvåaxliga modulerna monterade på pålar på grund 

av att panelernas närhet till varandra kräver att det finns en återkopplande algoritm som 

förhindrar att de skuggar varandra. Denna funktion som brukar kallas ”backtracking” gör att 

panelerna ställs i ett horisontellt läge vid tidig morgon och sen kväll (Sedona Solar Technology, 

2013).  

 

Figur 5. Solföljande tvåaxligt rälssystem av solpaneler. Källa: Sedona Energy Labs. 
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2.3.6 Solkoncentrerande tvåaxlig hybrid 

Som en del i Elforsk AB:s solcellsprogram SolEl 08-11 så utvecklades år 2011 en 

solkoncentrerande hybrid av Global Sun Engineering i Luleå. Solhybriden som har givits namnet 

Matarenki Light är uppbyggd av spegeloptik, solpaneler och en värmeväxlare, dess utformning 

kan studeras i figur 6. 

 

Figur 6. Svenskutvecklad tvåaxligt solföljande och solkoncentrerande hybrid ifrån Global Sun Engineering. Källa: 

Elforsk AB. 

Konceptet går ut på att solljuset koncentreras på två stycken solpaneler som består av 

vätskekylda solceller, där den uppvärmda vätskan sedan går in i en värmeväxlare och ger värme. 

En av de nio speglarna i varje spegelgrupp är skuggad och om denna tas bort ur beräkningarna så 

har varje spegelgrupp en area på 1,9 m
2
. Speglarna är plana och placerade utefter en 

paraboloidisk form för att ge en jämn solintensitet på solcellerna. 

Konstruktionen är innovativ och genomtänkt, men hur attraktiv är den jämfört med vanliga 

konventionella PV-moduler? Användningen av reflektorer för att öka solinstrålningen gör att 

panelen blir mycket varm, vilket leder till minskad verkningsgrad och risk för haveri. Därför är 

kombinationen med vätskekylning en bra och nästintill nödvändig lösning. Dock tenderar 

systemet till att bli aningen komplicerat. Utifall kylvätskan slutar att cirkulera behövs 

temperaturgivare på solpanelen så att mekanismen kan ställas i ett off-läge för att förhindra att 

panelen tar skada. Faktumet att solcellerna är seriekopplade gör också att cellen med minst 

solinstrålning begränsar strömmen i kretsen och skapar ett behov av lika stor total instrålning på 

samtliga celler i panelen. För att åstadkomma detta krävs hög optisk noggrannhet, en styv 

konstruktion som ej påverkas av stora vindlaster samt olika form och area på de reflekterande 

speglarna pga att deras paraboloidiska positionering gör att infallsvinklarna varierar. Med andra 

ord är det optiska systemet komplext att utforma och tillverka. För att minska belastning och 

moment på mekanismen så används ett relativt kort avstånd mellan reflektorerna och solpanelen, 

men detta ökar också spegelgeometrins komplexitet, ökar skuggningen och förlusterna till följd 

av större infallsvinklar. Simuleringar visar att i Stockholm så kan systemet ersättas av en 3 m
2
 

fast konventionell PV-modul tillsammans med ett 3 m
2
 vakuumrör för att generera värme. Denna 

enklare lösning kan vara ett billigare alternativ och i nuläget så anses den utvecklade 
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solkoncentrerande hybriden ha begränsad lönsamhet. Konceptet testades också i Spanien där det 

var något mer lönsamt (H. Håkansson, L. Schea och B. Karlsson, 2012). 

2.4 Solens rörelse på himmelen 

I fallet med en fast monteringslösning så bör panelen tiltas med en vinkel, mätt ifrån 

horisontalplanet, vars värde är lika med eller något mindre än den aktuella latituden, samt riktas 

mot söder. Utifall möjlighet finns att manuellt ändra tiltningen så bör panelen dessutom tiltas 15 

grader extra under vinterhalvåret, respektive 15 grader mindre under sommarhalvåret om 

maximal mängd strålning ifrån solen önskas (Solarize Energy LP, 2010). För att ge perspektiv så 

har Stockholm latituden 59° medan Madrid, Washington DC och Beijing alla har latituden 40° 

(CSG Inc., 2013). Figur 7 visar mätdata ifrån solens position under olika tider på dygnet och året 

i Sverige och den indikerar ungefär vilket rörelsemönster en solföljande modul i Sverige bör ha. 

På sydligare breddgrader så har solen en högre bana och kurvorna är således förskjutna i höjdled 

till uppemot 90 grader i vissa fall. I områden närliggande ekvatorn så är variationerna i solens 

rörelse mellan de olika årstiderna inte alls lika stor. Figur 7 visar att solen står mycket lågt under 

vinterhalvåret samt att den under sommarhalvåret har en bana ifrån nordöst till nordväst som 

spänner betydligt mer än 180 grader, närmare bestämt ungefär 280 grader. 

 

Figur 7. Solens bana i höjd och i väderstreck i Sverige på en 60°N latitud. Mätdata är taget i mitten på varje timme 

då solen är ovanför horisonten och de olika kurvorna visar hur solens bana varierar mellan årets alla månader. Källa: 

SMHI.  

2.5 Styrsystem för solföljning 

I detta stycke presenteras på vilka olika sätt som ett solföljande PV-system kan styras till att följa 

solens bana. Idag finns det tre vanliga sätt att gå tillväga. Den första möjligheten är aktiv 

solföljning, vilket innebär användning av kretsar och fotosensorer för att bestämma solens 
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position. På en klarblå himmel fungerar denna teknik oftast utan problem, men ljusa moln och 

molnighet kan ställa till det, varför någon återkopplingsfunktion som förhindrar alltför stora och 

snabba rörelser kan vara att föredra. 

Nästa alternativ är passiv solföljning som inte kräver någon form av aktiv drivning ifrån motorer 

eller liknande. Istället utnyttjas komprimerad gas som finns i ett rörsystem runt om eller på två 

sidor av modulerna. På grund av värmen ifrån solen så byter ämnet fas mellan gas och vätska 

och transporteras därför i rören, vilket leder till en ny massfördelning som ställer in modulerna så 

att de riktas mot solen. Den uppenbara fördelen med denna lösning är att alla kostnader och allt 

underhåll som förknippas med motorer och transmissioner försvinner, samtidigt som ingen 

energi förbrukas för att driva PV-enheten. Nackdelen är att solföljningen inte blir exakt, med 

lång responstid innan panelerna ställer in sig till en ny position och eventuella svårigheter med 

positioneringen på en dag med växlande molnighet (Helios Photovoltaic, 2011). Andra nackdelar 

är att konstruktionen blir vindkänslig och bör ha någon form av dämpare vid ändlägena, samt att 

den blir temperaturberoende. Ett exempel på detta är den passiva solföljaren ”Zomeworks 

Universal Tracking Racks” som inte kan operera i temperaturer under 25 grader och vars 

maximalt tillåtna vindhastigheter är satta till 22 m/s (Backwoods Solar). 

Det tredje alternativet är att kronologiskt följa solen utefter en förprogrammerad bana. På grund 

av att solens bana på himmelen är unik på olika platser runt om i världen, så krävs det att den 

förprogrammerade rutten för solpanelerna är noga anpassad efter panelernas geografiska läge. 

Om detta är uppfyllt så kan den kronologiska solföljningen erbjuda ett okomplicerat och billigt 

sätt att följa solen med en god chans till hög tillförlitlighet (Helios Photovoltaic, 2011). 

2.6 Stewart-plattformen 

Det tidigaste kända exemplaret uppfanns av Eric Gough of Dunlop år 1948 och användes för att 

testa bildäck. Sitt namn, Stewart-plattformen, fick den dock 1965 efter att Dr. Stewart beskrev 

dess egenskaper i en publikation. Stewart-plattformen är en parallellkinematisk enhet som också 

ofta benämns som ”hexapod” på grund av de sex stycken kinematiska länkarna som överför kraft 

och rörelse mellan den fixerade basplattan och den rörliga topplattan. Länkarna är oftast fixerade 

i tre leder i topplattan, samt i tre eller sex stycken leder i basplattan. Ett typiskt 

konstruktionsexempel ges i figur 8.  
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Figur 8. Stewart-plattform med tre infästningspunkter i såväl basplatta som topplatta. Källa: PI (Physik Instrumente) 

GmbH & Co. 

Stewart-plattformen kan vara att föredra i en hel del olika applikationer på grund av dess 

möjlighet att inneha sex frihetsgrader vilket ger utmärkt rörlighet och precision, samt att den har 

förmågan att hantera stora laster utan att konstruktionen mister sin styvhet. Dessutom erbjuder 

den inbyggd redundans. Användningen av hexapodenheter ökar och de återfinns i alltfler 

tillämpningar eftersom priset på datorkraft idag är mycket lägre än när konstruktionen först 

uppfanns. Den klassiska tillämpningen av hexapoden återfinns i flygsimulatorer, men de är också 

lämpliga att användas för precisions montering, inom mätteknik, för vibrationsdämpning och 

satellitpositionering, i elektroniska komponenter och inom bearbetningsindustrin som ett 

alternativ till CNC maskiner (Youssef, El-Hofy och Ahmed, 2012). En Stewart-plattform är dock 

ej lämplig i alla lägen, speciellt inte i tillämpningar som inte kräver mer än två frihetsgrader. 

Det avsedda användningsområdet för hexapoden bestämmer hur geometrin skall se ut och vilka 

maskinelement som bör ingå i produkten. Kraven som ställs innefattar lasttålighet, 

geometriegenskaper, noggrannhet, precision och hur stora rörelser som krävs. Vid stora rörelser 

så kan det behövas extra sensorer och kontrollalgoritmer som ser till att en del av konstruktionen 

inte kolliderar med en annan och vid stora laster så kan lastceller eller töjningsgivare, samt 

möjlighet till ej kraftförbrukande positionering behövas. Ökad rörlighet fås till priset av 

försämrad noggrannhet och ökade laster bidrar till försämrad precision och ställer högre krav på 

leder. 

Valet av ställdon för konstruktionen beror till stor del av last- och rörelsekrav. Alternativ som 

finns tillgängliga är pneumatik, hydraulik, kuggstång med tillhörande kugghjul och motor, samt 

pizoelektriska, elektromagnetiska och motordrivna skruvställdon. Vid särskilt stora lastkrav så är 

användning av skruvställdon rekommenderat. 

För att kunna styra enheten till önskat läge används vanligtvis sensorer som mäter de 

kinematiska länkarnas längder. Reglering av hårdvaran försvåras vid stora och snabba rörelser, 

samt då multipla sensorer eller ställdon används vid varje länk. Ofta kan PID-reglering 

tillsammans med framkoppling användas för att göra regleringen snabbare och mer 

synkroniserad. Designen av ställdonen och lederna är viktig för att erhålla önskad precision och 

Topplatta 

Basplatta 

Aktuator 
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om stor rörlighet eftersträvas. Hänsyn bör också tas till länkarnas och konstruktionens 

egenfrekvenser då dessa direkt påverkar hexapodens möjlighet till rörelse. En särskilt kritisk del 

i konstruktionen är dess leder. Det som påverkar valet är lasternas storlek, linearitet, livslängd, 

maximal snedställningsvinkel och krävd styvhet. Typer av leder som kan vara lämpliga att 

använda är sfäriska kullager, universalleder eller kulleder (Anderson, Cash, Hall och Pettit, 

2004). 

2.7 Drivning och ställdon 

Valet av ställdon är som tidigare konstaterat en mycket viktig del i designen av en hexapod då 

det till stor del påverkar systemets kinematik, mekaniska konstruktion och prestanda. I följande 

avsnitt presenteras och utvärderas kortfattat olika relevanta alternativ som kan vara aktuella vid 

skapandet av konceptet med avsedd tillämpning. 

2.7.1 Hydraulik och pneumatik 

En hydraulcylinder skapar en linjär rörelse genom att en kolv som befinner sig i en cylinder 

pressas fram och tillbaka av en inkompressibel vätska i cylindern. Pneumatik utnyttjar samma 

teknik med skillnaden att vätskan är utbytt mot komprimerad gas. Användande av hydraulik och 

6 st hydrauliska eller pneumatiska cylindrar som ställdon är en väl beprövad teknik och har den 

främsta fördelen att det är en robust teknik som klarar av mycket stora laster vid låga hastigheter. 

Stora utväxlingar kan uppnås och cylindrarna är enkelt uppbyggda, kompakta och framför allt de 

pneumatiska är även förhållandevis lätta. Med ett hydrauliskt system så erhålls också större 

flexibilitet på grund av att de hydrauliska pumparna enkelt kan placeras tillsammans i en 

kraftcentral om så önskas. Cylindrarna ger även en viss form av inbyggd dämpning och ingen 

motorkraft behövs vid belastningar i statiskt läge. Till nackdelarna hör att totalkostnaden med 

pumpar, oljetankar, filter och slangar kan bli hög även om själva cylindrarna inte är så 

kostsamma. Specialister behövs också vid installation och service och underhållsproblem kan 

uppstå vid läckage (NREL, 2008). Dålig verkningsgrad för speciellt pneumatik kan också vara 

ett problem vid läckage, värmeförluster eller tryckfall i ledningar (Beijer). Ett exempel på ett 

typiskt utförandet av tre hydrauliska cylindrar ges i figur 9. 

 

Figur 9. Produktexempel på tre hydrauliska cylindrar. Källa: Bo Shing Machinery Ltd. 

2.7.2 Kuggstång med elmotor 

Detta mekaniska alternativ skapar linjär rörelse genom att ett kugghjul roterar mot en kuggstång. 

Det är en okomplicerad uppbyggnad som är enkel att via växlar koppla direkt till en önskad 
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motor och är på så vis lämplig i reglertekniska sammanhang. Tekniken finns med både raka och 

snedskurna kugg, där de snedskurna oftast är tystare och erbjuder större anliggningsyta vilket 

ökar lastförmågan (Atlanta Drive Systems). 

Till nackdelarna hör att rörelserna riskerar att bli ryckiga vid vändlägena och att lastkapaciteten 

begränsas av att lasten hela tiden bärs upp av endast en eller ett fåtal kuggar om drevet samtidigt 

skall ha ett kompakt utförande (Thomson, 2008). I figur 10 visas ett koncept på ett möjligt 

utförande av kuggstångsimplementeringen.  

 

Figur 10. Koncept på en linjär aktuator som verkar med hjälp av en kuggstång som via ett axelintegrerat kugghjul 

och en växel drivs av en motor. Källa: Oriental motor general catalogue. 

2.7.3 Elektromekaniska linjära aktuatorer 

Det finns idag många olika designer och mekaniska lösningar ifrån olika tillverkare av 

elektromekaniska linjära ställdonen där målet ofta är att öka verkningsgraden, göra enheten 

kompaktare och/eller att förbättra lastförmågan. De flesta linjära ställdonen är dock uppbyggda 

av en glidskruv eller en kulskruv. I syfte att generera den linjära rörelsen så är skruven kopplad 

till en motor, antingen direkt eller via växlar för att öka utväxlingen. Den linjära rörelsen kan 

åstadkommas på två olika sätt, det kan vara skruven/axeln som gör den linjära rörelsen  eller så 

kan det vara muttern som gör rörelsen om motorn är fixerad till skruven och muttern är hindrad 

från att rotera. Statisk belastning är möjligt för ett linjärt skruvställdon att klara av utan att 

motorn används. Den maximalt tillåtna statiska belastningen avgörs av skruvens stigning och av 

mutterns utseende och det finns även olika typer av låsningar som kan adderas till 

konstruktionen för att öka förmågan. Om jämförelse mellan en hydraulisk cylinder görs så 

tillåter de elektromekaniska lösningarna något mer begränsade hastigheter men erbjuder istället 

en högre tillförlitlighet och generellt lägre kostnader (Anaheim Automation, 2011).  

Generellt så erbjuder kulskruvar möjlighet till större laster, mindre friktion och bättre precision 

än glidskruvar, medan glidskruvar är ett ekonomiskt bättre alternativ i mindre krävande 

applikationer (InterAlia). Vanliga motortyper som används i kombination med de linjära 

skruvaktuatorerna är servomotorer eller stegmotorer vilket gör att de med fördel kan användas i 
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diverse reglertekniska sammanhang. Ett exempel på en kulskruv och en glidskruv visas i figur 

11. 

 

Figur 11. Konstruktionsexempel på en kulskruv till höger och en glidskruv till vänster. Källor: Screw Technology 

Co., Ltd och ABSSAC Ltd. 

2.7.4 Elmotor med vajertransmission 

En lösning som inte är lika frekvent förekommande är att skapa den linjära rörelsen med hjälp av 

vajrar. Vanligare är att använda kedjor eller exempelvis kuggremmar som kan spännas mellan 

två roterande hjul, men dessa lösningar anses inte lika relevanta i avsedd tillämpning och 

utelämnas därför. En intressant tillämpning av vajrar i solpanels sammanhang har utvecklats av 

företaget Eternegy, där en solföljande PV-enhet helt styrs med hjälp av förspända stålvajrar 

vilket möjliggör en enkel och materialbesparande konstruktion (Eternegy). I fallet med att 

använda vajrar för att skapa den linjära rörelsen som eftersöks i hexapodens design så har det på 

KTH utvecklats ett koncept som grundar sig på denna teknik. En CAD modell av hexapodens 

utseende tillsammans med en närbild på vajertillämpningen visas i figur 12. 
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Figur 12. Haptikenhet baserad på en hexapod. Till vänster ses en CAD modell av hela strukturen och till höger visas 

en närbild på en av de linjära ställdonen som är uppbyggda med hjälp av vajrar. Källa: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 

I detta koncept så får de 6 länkarmarna sin linjära rörelse ifrån en vajer som är fäst i båda 

ändarna av länkarmen. Vajern hålls hela tiden spänd och regleras genom en cylinder som den är 

lindad på. Då cylindern som är direkt kopplad till en motor roterar åt ena hållet så minskas 

vajerlängden på ena sidan medan den ökar på den andra och på så vis tvingas länkarmen till 

translation (Aftab Ahmad, 2013). En linjär aktuator av denna typ har fördelen att vara enkelt 

uppbyggd, ha lågt materialutnyttjande och billig konstruktion, samt medger stora rörelser. 

Nackdelar som kan följa med vajerdrift är bristande säkerhet om vajerbrott uppträder, höga 

spänningar vid vajerns infästningar och svårighet att hitta en lämplig vajer som har tillräcklig 

hållfasthet men som samtidigt är tillräckligt rörlig (NREL, 2008). 

  

Motor 

Vajerfäste i ena 

änden av länkarmen 

Roterande cylinder 

som vajern är 

lindad runt 

Horisontellt 

translaterande 

länkarm 
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3 KONCEPTUTVECKLING 

Detta kapitel behandlar utvecklingsprocessen för det framtagna positioneringskonceptet som 

enligt uppdragsgivaren skall vara grundat på en Stewart-plattform. 

3.1 Kravspecifikation koncept 

Skall 

 Klara av alla tänkbara vindlaster 

 Vara kapabel att följa solen från uppgång till nedgång 

 Klara av utomhusmiljö med snö och regn 

 Vara operativ i -20 till +40 grader 

 Vara anpassad för en markstående, industriell tillämpning 

Bör 

 Möjliggöra energisnål drift 

 Vara nästintill underhållsfri 

 Innebära låga installations- och investeringskostnader 

 Vara dimensionerad för 25 års livslängd 

 Ha 6 frihetsgrader och ett arbetsområde utan singuläriteter 

 Vara anpassningsbar för användning av olika sorters solcellspaneler 

 Ha styv konstruktion som ej sätts i rörelse vid belastningar 

3.2 Moduluppbyggnad av solpaneler 

Målet är att skapa ett positioneringskoncept som är flexibelt och kompatibelt med olika fabrikat 

av solcellspaneler. Som ett förslag på en möjlig panel utrustades konceptet med 8 st STP300 – 

24/Ve paneler ifrån den stora kinesiska tillverkaren Suntech. Med syfte att underlätta skötsel och 

installation, samt att erhålla så stor panelarea som möjligt valdes en stor kommersiell variant. 

Dessa paneler är uppbyggda av polykristallina kiselceller och har en verkningsgrad på 15.5 %, 

för ytterligare information om mekaniska och elektriska egenskaper enligt STC så hänvisas till 

bilaga A. 

De åtta solpanelerna valdes att placeras i ett mönster bestående av 2 rader och 4 kolumner. 

Resultatet blev en nästintill kvadratisk solcellsmodul med en total area på 16.3 m
2
 enligt figur 

13. 
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Figur 13. CAD-modell som visar den tänkta monteringen av de 8 st solcellspanelerna. 

En kvadratisk form föredrogs med målet att skapa ett så homogent lastfall för hexapoden som 

möjligt och för kunna tillåta lika stor rotation runt alla axlar utan att komma för nära marken. 

Panelerna valdes även att installeras enligt anvisningarna vilket innebar att de separeras med en 

luftspalt på minst 20 mm för att minimera inneboende spänningar till följd av termisk expansion 

(Suntech, 2013). Det finns även möjlighet att öka avståndet ännu mer mellan panelerna för att på 

så vis minska belastningen ifrån kraftiga vindar. I en vindtunnelsundersökning ifrån Colorado 

State University (S. Mohapatra, 2011) kunde det konstateras att desto större luftspalter som finns 

i konstruktionen desto mindre blir vindlasterna och att denna minskning är större vid användande 

av endast vertikala spalter i jämförelse med jämnstora vertikala och horisontella spalter. Med 

anledning av detta så valdes det att utöka de vertikala luftspalterna till 60 mm. För stor 

separation av panelerna är inte önskvärt då detta leder till ökade hävarmar för de verkande 

krafterna, ökad masströghet samt ökad skuggning ifrån PV-modulen så att färre enheter kan 

placeras på samma område. 

3.3 Vindlaster 

Enligt SMHI:s klimatdata (2012) så har de kraftigaste vindarna som uppmätts i Sverige haft en 

styrka på nära 50 m/s. Eftersom solpanelerna förväntas ha en livslängd på cirka 30 år (Solarit, 

2012), kan det också vara värt att poängtera att det enligt SMHI (2009) ej förväntas kraftigare 

vindar och stormar i framtiden på grund av klimatförändringarna. Vindhastigheter på över 40 

m/s uppträder dock bara i extremfall och ger upphov till enorma vindlaster om en stor panelyta 

används, så för att kringgå detta faktum så kan externa eller integrerande lastsensorer användas 

vid ställdonen. Dessa kan sedan ställas in så att då laster motsvarande vindar på exempelvis 30 

m/s registreras så positioneras solpanelerna i horisontellt läge istället. För att uppnå 

säkerhetsmarginal så kan enheten sedan dimensioneras för vindhastigheter på 40 m/s. Rörande 

panelernas placering så bör panelernas underkant alltid befinna sig minst 20 cm ovanför 

markytan för att luft skall kunna passera där (Vasies, Axinte och Teleman, 2012). 

Trycket eller krafterna som uppkommer på panelens yta är proportionellt mot vindhastigheten i 

kvadrat. Vindlasten som påverkar PV-enheten kan delas upp i ett lastfall bestående av en 

lyftkraft FL som verkar i vertikal riktning, en kraft FX som verkar i den horisontella x-axelns 

3 932 mm 

4 148 mm 
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riktning och ett moment MY. Storleken på dessa belastningar kan fås med hjälp av ekvation 1-3 

som bygger på ekvationer ifrån strömningsmekaniken. 

     
 

 
         

(1)  

     
 

 
         

(2)  

     
 

 
         

(3)  

Där, 

ρ     = Luftens densitet 

v     = Luftens hastighet 

A    = Total area som upptas av solcellspaneler (inklusive luftspalter) 

B    = Referenslängd på solpanelsarea som visas i figur 15 

CX  = Kraftkonstant i x-riktning 

CL  = Lyftkraftskonstant 

CM = Momentkonstant 

Samtliga verkande krafter och moment och en definition av betydelsefulla vinklar visas 

tillsammans med en schematisk bild över PV-enheten i figur 14. 

          

Figur 14. PV-enhet med införda verkande krafter, moment och definition av tiltvinkeln β samt vindriktningsvinkeln 

θ. Källa: Colorado State University. 

De tre dimensionslösa konstanterna CX, CL och CM härstammar ifrån en konstant som ibland 

benämns som tryckkonstanten och de beror på flertalet faktorer såsom objektets läge, omgivning 

och form. I USA så tas lastfallen och dessa konstanter oftast fram med hjälp av standarden 

ASCE 7-05, men då det ej råder öppen tillgång till denna publikation så har konstanterna här 

valts att bestämmas med stöd ifrån en vindtunnelundersökning utförd på Colorado State 

University (S. Mohapatra, 2011). I denna undersökning har vindens riktning θ varierats mellan 

x 
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0° och 180°, olika typer av panelkonfigurationer testats, samt panelernas tiltning β ändrats 

mellan 0° och 90° för att i varje fall via sensorer och beräkningar ta fram olika värden på de tre 

konstanterna. Då dimensionering utav de olika komponenterna i  PV-enheten sker är det 

önskvärt att dessa beräkningar genomförs med utgångspunkt ifrån det värsta lastfallet, vilket 

inträffar då de tre konstanterna antar sina maximala värden. Konstanterna antar dock ej sina 

maximala värden samtidigt och därmed kan det vara olika dimensionerande lastfall i olika 

situationer. Tabell 3 visar konstanternas värde i fyra olika relevanta lastfall A, B, C och D. 

Värdena är hämtade ur Colorado State Universitys vindtunnelsundersökning (S. Mohapatra, 

2011), med panelsammansättningen A2 och porositeten 5 %. För att underlätta beräkningarna så 

har FD och CD som verkar i vindens riktning här ersatts av FX och CX som verkar i den fixa x-

axelns riktning. 

Tabell 3. Fyra utvalda lastfall där de resulterande, experimentiellt framtagna, värdena på konstanterna CX, CL och CM  

redovisas för olika kombinationer av vinklarna β och θ. Definition av parametrarna och konstanterna återfinns i 

figur 14 och ekvation 1-3. Källa: Colorado State University. 

Lastfall β θ CX CL CM 

A 0° 60° 1.10 -1.00 -0.22 

B 90° 0° 3.79 0.54 -0.34 

C 90° 180° -3.22 0.69 -0.30 

D 45° 0° 2.72 -2.42 -0.45 

Lastfall A symboliserar de största påfrestningarna som påverkar strukturen då panelerna är 

horisontella, medan lastfall B och C är kombinationerna som genererar den största positiva 

respektive negativa kraftskonstanten i x-riktning. Lastfall D syftar till att redogöra för det värsta 

realistiska lastfallet i ett koncept med en hexapod då denna enhet eventuellt ej kommer kunna 

tillåta panelerna att ställas i en 90° vinkel. 

Om lastfall D och kraftresultanten ifrån ekvation 1-3 används så beräknas det med hjälp av 

bilaga A att de valda solpanelerna är dimensionerade för att klara vindlaster på ungefär 40 m/s.  

Insättning av konstanterna i tabell 3 tillsammans med A=16.31 m
2
, v=40 m/s, B=3.93 m och 

ρ=1.29 kg/m
3
 (1 atm, 0°) i ekvation 1-3 ger de resulterande belastningarna i de olika lastfallen. 

Dessa redovisas i tabell 4. Konstateras kan att en kraftig reducering av vindlasterna åstadkomms 

utifall panelerna befinner sig i horisontellt läge under förutsättning att vindarna är horisontellt 

riktade. 

Tabell 4. Uppskattade maximala belastningar ifrån vindlaster verkande på enhetens panelyta. 

Lastfall FX FL My 

A 18 520 N -16 830 N -892 Nm 

B 63 790 N 9 090 N -1 380 Nm 
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C -54 200 N 11 610 N -1 220 Nm 

D 45 780 N -40 730 N -1 830 Nm 

3.4 Rörelsemönster och kinematik 

Med utgångspunkt ifrån avsnittet 2.4 Solens rörelse på himmelen så kan det konstateras att för 

svenska förhållanden så skall positioneringslösningen kunna ställa solpanelerna i vertikalt läge 

(β=90°), rotera dem till β=60° och ända upp till β=0° om en horisontell placering skall vara 

möjlig för att minska vindlasterna. Solen rör sig också som mest i en 280° cirkelsektor i 

horisontalplanet. Att hexapoden skulle ha möjlighet till en så stor rotation runt en fix axel är inte 

genomförbart, men om konstruktionen förses med 6 frihetsgrader så kommer panelen att ifrån en 

horisontell utgångsposition kunna positioneras i dessa riktningar då styrning kan ske med hjälp 

av tre oberoende rotationsaxlar. Enhetens optimala arbetsområde uppnås utifall hexapodens 

utgångsläge är horisontellt och utifall den rörliga topplattan har möjlighet att rotera ±90° runt två 

ortogonala, horisontella axlar. Detta kommer dock inte vara möjligt att uppnå, då konventionella 

hexapoder eller Stewart-enheter jämförelsevis ofta har rotationer på maximal ±15°. Anledningen 

till detta faktum är att många av hexapodens nuvarande användningsområden vanligtvis inte 

kräver större rotationer. Dock så går det att åstadkomma något högre rotationer med en 

hexapodenhet, till exempel så har hexapoden som visades i figur 12 en maximal rotation på 

uppemot 40°, då stora rotationsmöjligheter var en del av designkriterierna. Det som begränsar 

rotationsmöjligheterna i designen av en hexapod kan vara att komponenter inte får kollidera med 

varandra eller att aktuatorerna ej får korsa varandra, men oftast så är det de ingående ledernas 

maximalt tillåtna snedställning som begränsar rörelsen (Anne Duget, 2013). Den största 

utmaningen med att använda en Stewart-plattform i positioneringen av solpaneler är med andra 

ord att lyckas tillåta en så hög rotation som möjligt. 

Antalet frihetsgrader som en mekanism besitter talar om hur många oberoende parametrar som 

behöver bestämmas för att fullständigt ange en mekanisms position. I syfte att se till så att 

konstruktionens kapacitet kan utnyttjas till fullo måste den mekaniska uppbyggnaden tillåta 6 

DOF och detta kan styrkas genom användning av Grüblers kriterium, som ges av ekvation 4. 

    (     )  ∑  
 

 (4)  

Där, 

F = Antalet frihetsgrader för mekanismen 

λ = Antalet frihetsgrader för rummet där mekanismen skall verka 

n = Antalet länkar i mekanismen, inklusive de fixa 

j  = Antalet leder i mekanismen under antagandet att alla leder är binära 

fi = Antalet relativa frihetsgrader som erhålls i led i 

De parametrar som direkt kan bestämmas för en konventionell Stewart-plattform är: λ=6, n=14 

och j=18 (då även aktuatorerna bidrar till rörelsen och måste räknas med som leder med 1 DOF). 

Nästa steg är att bestämma det minsta antalet relativa frihetsgrader som kommer att behöva 

levereras av de återstående lederna. Med hjälp av ekvation 4 kan det då konstateras att sex 
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frihetsgrader uppnås vid användning av 6 stycken leder med 3 DOF, tillsammans med 6 stycken 

leder med 2 DOF. 

För att minska energin som går åt för att driva enheten så rekommenderas att den solföljande 

rörelsen sker stegvis istället för en enda långsam kontinuerlig rörelse. Om en kontinuerlig rörelse 

skall ske så krävs det även mycket höga utväxlingar som kan vara svåra att uppnå. Hur lång tid 

det skall vara mellan varje arbetscykel är en fråga om hur stora vinkelavvikelser i det 

inkommande solljuset som kan tolereras utan att den utlevererade effekten påverkas avsevärt. 

Det beror också på hur mycket energi som förbrukas av drivningen, samt på hur stor solenergi 

som mottages. Optimalt är att ha variabla stegintervall som blir mindre mitt på dagen och under 

sommarhalvåret då solen är som starkast respektive större under vinterhalvåret. Som ett riktvärde 

så kan 1 förflyttning i timmen vara ett lämpligt intervall (Tatu, Alexandru, Dombi ). 

3.5 Val av ställdon och drivning 

Användning av kuggstång anses vara mindre lämpligt i avsedd applikation främst på grund av att 

dess mekaniska uppbyggnad inte är optimal för tillämpningen. Vad gäller vajerdrift så är detta en 

lösning som skulle kunna användas och som skulle kunna skapa ett originellt och billigt ställdon 

till Stewart-plattformen. Drivningslösningen i figur 12 kräver dock att de translaterande 

länkarmarna medges fritt utrymme i båda rörelseriktningarna vilket ger en mer komplicerad 

uppbyggnad av enheten, samtidigt som tekniken fortfarande är ganska obeprövad. Eventuella 

problem med upprullningen av vajern på drivcylindern och frågetecken kring lastkapaciteten har 

också medverkat till att denna teknik valdes att uteslutas. 

Mest lämplig för ändamålet anses användning av elektromekaniska aktuatorer. De är enkla att 

använda för reglering och kräver färre komponenter i dess kringutrustning än motsvarande 

hydrauliska och pneumatiska system. Detta gör att det finns förhoppning om att installationen 

blir enklare, snabbare och billigare. Två andra mycket viktiga faktorer är också att de 

elektromekaniska linjära ställdonen har mindre energikonsumtion vid drift och har större 

tillförlitlighet, vilket förhoppningsvis minskar service och underhållskostnaderna. Dessa ställdon 

finns att tillgå i en mängd olika utföranden och storlekar, vilket gör att det inte är några problem 

att hitta lämpliga produkter. Bosch Rexroth som tillhandahåller både pneumatiska och 

elektromekaniska system rekommenderar pneumatiska cylindrar främst då rörelsen sker mellan 

två fixa punkter respektive elektromekaniska aktuatorer då de linjära rörelserna varierar i längd 

och i  hastighet. I en annan publikation så hänvisar Beijer till att det främst är 

elektromekanikens överlägsna prestanda, precision och reglerbarhet som gör tekniken till det 

självklara valet i mer kvalificerade, precisa och flexibla arbetsmoment. Dessa ståndpunkter 

stärker valet av elektromekaniska ställdon, då rörelserna kommer att variera och då precision är 

högst önskvärd. Detta för att skapa mjuka, precisa rörelser så att inte onödiga spänningar uppstår 

som förkortar livslängden på exempelvis leder. Då kulskruvar lämpar sig bättre för större laster 

och möjliggör mindre friktion än glidskruvar så anses användning av kulskruvar vara det bästa 

valet för de elektromekaniska ställdonen.   

3.6 Val av leder 

I avsnittet 3.4 Rörelsemönster och kinematik kunde det konstateras att plattformen behöver minst 

6 stycken leder med två relativa frihetsgrader och 6 stycken leder med tre relativa frihetsgrader. 

Ett lämpligt alternativ som har två relativa frihetsgrader är universalleder och tre relativa 

frihetsgrader kan erhållas genom användning av kulleder eller sfäriska lager. Det är självklart 
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också möjligt att använda 12 st leder med 3 frihetsgrader, men detta är inte att föredra då 

universalleder bör användas i största möjliga mån för att möjliggöra större rörelser. En 

universalled har nämligen förmågan att snedställas i upp till ±90°, medan kulleder och sfäriska 

lager endast klarar snedställningar på ungefär ±20°. Störst snedställning eller vinkelvariation fås 

i lederna som sammanbinder topplattan med länkarmarna och därför är det mest lämpligt att 

placera universalleder här. 

Vad gäller kopplingarna mellan ställdon och basplatta, så står valet mellan användning av 

sfäriska lager eller kulleder. Det vanligaste valet är kulleder för att de generellt är bättre om 

rörelse sker i alla riktningar, men det är också dessa leder som brukar begränsa 

rotationsmöjligheterna. Därför är det i den aktuella tillämpningen motiverat att eventuellt testa 

andra lösningar. Rörelsen i var och en av lederna kommer till största delen att vara en rotation 

runt en individuellt riktad, fix horisontell axel. Om denna axel sammanfaller med axeln runt 

vilken det sfäriska lagret har obegränsad rotation kring så kan sfäriska lager vara ett attraktivt 

alternativ som möjliggör större rörelser. Ett annat mer radikalt försök till att öka rörelseförmågan 

hos lederna med 3 relativa frihetsgrader som också kan vara en möjlig lösning håller just i denna 

stund på att utformas på Kungliga Tekniska Högskolan. Det innebär skapandet av en ny 

kombinerad universalled, som med en extra axel skall kunna leverera betydligt större 

vinkeländringar (Kjell Andersson). Vid val av leder så måste även hänsyn tas till lasterna som 

verkar i lederna. De maximala lasterna som uppkommer i lederna är dock inte helt enkla att 

beräkna, utan kräver först exakt kännedom om hexapodens utseende med alla längder och 

vinklar i olika lägen. Därför skjuts denna punkt upp tillsvidare. Generellt så klarar sfäriska lager 

större laster än kulleder, vilket gör att sfäriska lager eller en kombinerad universalled anses som 

de mest lämpliga valen i sammanhanget. 

3.7 Ramverk för solpaneler 

Till ramverket valdes det att använda fyrkantsbalkar. Som ett alternativ fanns även användning 

av U-balkar, vilket fastslogs vara det lämpligaste valet utifall böjning endast skulle ske i ett plan. 

Fyrkantsbalkarna är dock ett robustare val i fall böjning sker i två plan, vilket kommer att vara 

fallet då panelerna kommer att roteras runt två horisontella axlar. Eftersom det är böjning som 

balkarna kommer att utsättas för så är det mest fördelaktigt att balkarna har stora 

ytterdimensioner framför stora godstjocklekar. 

Materialet som valdes är legerad, anodiserad aluminium som kommer att möjliggöra en lätt och 

styv konstruktion med ett mycket bra korrosionsskydd. Då ramverket kommer att utsättas för 

dynamiska laster så är utmattningsbrott också något som bör tas i beaktelse. På grund av 

aluminiumets strukturella uppbyggnad så har materialet ingen utmattningsgräns vilket gör att 

risken för utmattning minimeras så länge det inte finns några större defekter på materialet. 

Aluminium är även fördelaktigt vid användning i låga temperaturer då hållfastheten ökar, men 

vid temperaturer över 100°C så försämras hållfastheten (SAPA). Så höga temperaturer beräknas 

dock inte uppkomma då merparten av profilerna inte är i direkt solljus och dessutom är väl 

ventilerade. Profilerna som har valt att användas är standardprofiler ifrån SAPA Profiler AB 

vilket ger korta leveranstider samt är ekonomiskt försvarbart. Av ekonomiska och logistiska skäl 

rekommenderas det att beställningen av profilerna även innefattar kapning till korrekt längd samt 

borrning av monteringshål om ett större antal enheter skall uppföras. Om en annan typ av paneler 

önskas användas så måste de förborrade hålens positioner justeras. För att underlätta och 

möjliggöra effektiva transporter så bör själva konstruktionen av ramverket ske på platsen där 

PV-enheterna är avsedda att positioneras. Utformningen av ramverket har skett med målet att 

uppnå ett så lågt materialutnyttjande som möjligt utan att konstruktionens hållfasthet blir lidande. 
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Profilerna monteras inbördes med hjälp av M10 skruv. Kompatibilitet med angränsande 

komponenter är också en förutsättning. Ramverket är fäst till hexapodens topplatta med hjälp av 

6 st M10 skruvar som fästs till de två inre vertikala profilerna och montering av solcellspanelerna 

sker enligt monteringsanvisning med hjälp av 4 st M8 bultar per panel. För att undvika galvanisk 

korrosion i den korrosiva utomhusmiljön så används dacrolitbehandlad stålskruv. 

Ramkonstruktionen visas i figur 15. 

 

Figur 15. CAD-figur visande ramverket med tre monterade solpaneler av totalt åtta. 

3.8 Lämpligt styrsystem 

I ett hexapodkoncept så kan passiv solföljning direkt uteslutas då hexapoden kräver någon form 

av mekanisk drivning. Valet mellan aktiv eller kronologisk solföljning är däremot inte helt 

självklart och båda typerna är vanliga på marknaden idag. Det som talar för kronologisk 

solföljning är att det innebär lägre hårdvarukostnader och större mekaniskt tillförlitlighet då det 

inte behövs några sensorer och att det inte behövs utarbetas några algoritmer som förhindrar att 

panelerna ställs i felaktiga lägen. Dock så kan de bakomliggande beräkningarna vara dyra och 

tidskrävande att ta fram. Sverige har förhållandevis hög andel molnighet vilket också gör att en 

relevant frågeställning kan vara hur styrsystemet reagerar under en molnig och regnig dag. I 

detta fall så kan det mycket väl vara så att störst nettoeffekt fås då panelerna ställs i ett fixt läge, 

vilket skulle kunna åstadkommas med ett aktivt system. På grund av att egenskaperna och 

kostnaderna för var och en av de två typerna av styrsystem kan variera mycket mellan olika 

produktlösningar så kan det inte i denna publikation ges en generell rekommendation över vilken 

typ som är mest fördelaktig. För detta ändamål krävs det en djupare analys inkluderande 

fältexperiment med de olika teknikerna monterade på identiska PV-enheter.  

3.9 Konceptgenerering 

Den mekaniska uppbyggnaden av en hexapod är inte särskilt komplicerad om hänvisning sker till 

antalet komponenter, men om hänsyn tas till dess önskade rörelseförmåga så blir den mekaniska 

uppbyggnaden desto mer komplex. Den absolut viktigaste designparametern i skapandet av 

Stewart-plattformen i den aktuella tillämpningen är att uppnå en så stor maximal rotation som 

möjligt runt de två horisontella axlarna i ett kordinatsystem. För att optimera plattformen efter 

detta villkor så är det många parametrar som kan varieras, såsom bas- och topplattans respektive 

storlek, ledernas egenskaper och placering, aktuatorernas längd och vinklar samt utformningen 
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av ledernas infästningar. Dessutom är isotropisk rörelse och kraftfördelning högst önskvärd, 

samtidigt som egenfrekvenser bör anpassas och singularieter i arbetsområdet bör undvikas. För 

att möjliggöra stor rotation krävs också att aktuatorerna har möjlighet till en stor förlängning i 

förhållande till topplattans radie. Ett alternativ som skissades på var användning av en uppskalad 

variant av den KTH-genererade haptikenheten i figur 12. Detta skulle innebära en klar fördel på 

grund av att dess utformning också är framtagen för att åstadkomma en så stor rotation som 

möjligt, samt att dess rörelsebeteende redan är noga kartlagt. Ett sådant koncept skulle i så fall 

kunna monteras på en kraftig påle, med de translaterande länkarmarna löpande längs dess 

ytterradie. Denna ide’ är dock ej lämplig då strukturens komplexitet skulle innebära stora 

installations- och underhållskostnader. 

För att uppnå tillräcklig robusthet så att konstruktionen skall klara av de vindlaster som uppstår 

så behöver dessutom länkarmarna/aktuatorerna vara tillräckligt stora, vilket gör att en 

markstående hexapod är det bästa valet. Att tänka på i detta sammanhang är också att panelernas 

nederkant i sitt mest lutade tillstånd bör befinna sig ungefär minst en meter ifrån marken för att 

panelerna ej skall begravas i snö under vinterhalvåret. Om panelerna kan tiltas i en stor vinkel så 

ökar chanserna för att eventuell snö skall falla av och frostbeläggningen minskar om natten. Som 

tidigare nämnt så är det dock svårt att åstadkomma rotationer på mer än 40°, även om det finns 

minst ett exempel på konstruktioner med 51° rotation (Anne Duget, 2013). Det kan alltså 

konstateras att det är mycket svårt eller till och med omöjligt att få den rörlighet som krävs av en 

Stewart-plattform för att den skall kunna följa solens hela rörelse. En lösning som skulle kunna 

implementeras för att lösa detta problem är att positionera plattformen med en 45° lutning på ett 

roterande underlag. En hexapod med en rotation på ±45° skulle då kunna placera solpanelerna 

både vertikalt och horisontellt och samtidigt följa solen ifrån öst till väst. I figur 16 visas en 

CAD-modell utav en möjlig designlösning på detta koncept. 

 

Figur 16. En konceptlösning som skulle möjliggöra tillfredsställande solföljning från morgon till kväll. Hexapoden 

är monterad i en 45° vinkel på en roterande grund. 

Utnyttjandet utav hexapodens fördelar är i detta fall minimalt. I denna applikation så används 

hexapoden endast för att skapa en rotation runt en axel, vilket en konstruktion med endast en 

frihetsgrad också skulle klara av att utföra. Med anledning av konceptets uppenbara nackdelar så 

sker ingen vidareutveckling. 
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För att ändå ha ett koncept att presentera som skulle kunna vara realistiskt genomförbart så utgås 

det ifrån en fast, horisontellt monterad hexapod. Eftersom ett framtagande av en väl presterande 

helt ny hexapod i sammanhanget anses vara omotiverat och alltför komplext och tidskrävande 

för att rymmas inom detta projekt så beslutas det att ta fram ett koncept tillsammans med det 

franska företaget SYMETRIE. Genom användning av en färdigutvecklad hexapodenhet ifrån 

dem så fås ett välutvecklat och realistiskt användbart koncept där även mjukvara medföljer för 

styrning. Det ger också en bild över om konceptet har en chans till att vara lönsamt. 

Prestandamässigt så är den utvalda hexapoden dimensionerad för att kunna hantera och 

accelerera laster på topplattan som väger upp till 2 000 kg. Solpanelerna och ramverket kommer 

att bidra med en konstant last på 300 kg. Då horisontell så väl som vertikal acceleration av den 

2000 kg tunga lasten skall kunna klaras av, så uppskattas den största möjliga kraftresultanten 

ifrån vinden som enheten klarar av genom att multiplicera kvarvarande 1 700 kg med 

tyngdkraftskonstanten, vilket ger en maximal kraft på 16 690 N.  För att beräkna vilken maximal 

vindhastighet som enheten är dimensionerad för försummas den uppkomna momentkraften och 

en resultantkonstant beräknas baserad på CX och CL från lastfall D i tabell 3. Efter användning av 

denna resultantkonstant tillsammans med F=16 690 N i ekvation 1 så kan den maximala 

vindhastigheten som enheten klarar av vid full rotation bestämmas till 20.9 m/s. Om samma 

beräkning utförs för lastfall A så kan det konstateras att strukturen klarar vindlaster upp till 33 

m/s då panelerna är horisontellt ställda. 

3.10 Hållfasthetsanalys på ramverk 

I syfte att säkerställa att ramverkskonstruktionen ej deformeras för mycket och inte utsätts för 

plasticering eller brott utförs en FEM-analys i programvaran Ansys Workbench. Innan 

konstruktionen analyserades så förenklades den genom borttagning av alla små hål och skarpa 

kanter för att undvika missvisande spänningskoncentrationer. På grund av hexapodenhetens 

begränsade hållfasthet och användande av lastsensorer så beslutades det att laster motsvarande 

vindhastigheter på 30 m/s i lastfall D var tillräckliga vid analysen. I horisontellt läge beräknas 

konstruktionen dessutom klara avsevärt högre vindhastigheter. Lasten beräknades med hjälp av 

ekvation 1-2 och tabell 3. En motsvarande normalkraft verkande på solpanelerna togs fram och 

fördelades slutligen som tryck på de fyra horisontella profilerna som solpanelerna är monterade 

på. För att simulera de vertikala profilernas inspänning i hexapodens topplatta så adderades två 

stycken massiva, platta balkar till konstruktionen. Dessa tillsammans med de resulterande 

maximala effektivspänningarna enligt von Mises kan studeras i figur 17. 
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Figur 17. Resultat ifrån FEM-analys i mjukvaran Ansys Workbench. Bilden till vänster visar en förstoring på 

området med den högsta effektivspänningen enligt von Mises. 

Profilerna som används har yttermåttet 80x80 mm, godstjockleken 5 mm och sträckgränsen 260 

MPa. Detta gör att en säkerhetsfaktor på 1.34 uppnås i ramverkets högst belastade punkt. 

Vad gäller deformationerna så uppkommer de maximala värdena i punkterna längst ifrån 

inspänningarna och enligt resultatet som presenteras i figur 18 så uppgår de till 0.027 m. Detta 

anses acceptabelt i extremfall då panelernas aluminiumramar även kommer att bidra med styvhet 

och minska dessa värden. 
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Figur 18. Resultat ifrån FEM-analys i mjukvaran Ansys Workbench. Strukturens deformationer utan monterade 

solpaneler visas i enheten meter. 

Efter hållfasthetsanalysen så kan det konstateras att konstruktionens fyra inre profiler är hårdast 

belastade och därigenom skulle ytterprofilerna kunna vara av en något mindre dimension eller ha 

en billigare legering för att spara vikt och/eller pengar. I fallet vid en masstillverkning av 

ramverket så kan det eventuellt vara lönsamt att specialutforma de inre profilerna istället för 

användning av standardprofiler. Klart högst belastningar uppkom i de fyra kontakterna mellan 

innerprofilerna, dessa punkter skulle därför med fördel kunna förstärkas på lämpligt sätt. 
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4 KONCEPTFÖRSLAG 

Under denna rubrik redovisas ett konceptförslag där en hexapod används för positionering av 

solcellspaneler. Konceptet och dess uppbyggnad presenteras, samt en översiktlig 

lönsamhetsskalkyl genomförs. 

4.1 Framtaget koncept 

Det koncept som presenteras är en enhet bestående av en hexapod levererad utav SYMETRIE, 8 

stycken seriekopplade solpaneler från Suntech och en ramkonstruktion uppbyggd av 

aluminiumprofiler ifrån SAPA. Hexapoden visas i figur 19. 

 

Figur 19. CAD modell av konceptets hexapodenhet utvecklad av SYMETRIE. 

Hexapoden som används i konceptet har av SYMETRIE fått benämningen Sirocco och är i dess 

mittposition 2.85 m hög. Bas- och topplattans diameter är 3.35 m respektive 1,6 m. Runt 

samtliga axlar så uppgår den maximala rotationsmöjligheten till ±40° och den är dimensionerad 

för att klara vindhastigheter på upp till 20.9 m/s som uppkommer då solcellspanelerna är tiltade 

med 40° mot horisontalplanet. För att undvika eventuellt haveri vid större vindlaster så är varje 

aktuator utrustad med en lastsensor som vid vindhastigheter på över 20 m/s positionerar 

panelerna horisontellt och på så vis minskar vindlasterna i den grad så att vindhastigheter på upp 

till 33 m/s klaras av. Systemet är utvecklat för att kunna operera i -5° C till +35° C och för att 

kunna vistas i temperaturer mellan -15° C och +60° C. Enheten är anpassad för utomhusmiljö 

genom användning av behandlade komponenter, komponenter i rostfritt stål, vattentäta skydd för 

aktuatorerna samt specialbehandlade lindningar i motorerna. Bas- och topplatta är 

anpassningsbara och designas så att enkel grundförankring kan ske, respektive så att 

kompatibilitet uppnås med ramverket som håller solpanelerna. Livslängden på ingående 
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komponenter beräknas uppfylla kravet på 25 år, då de utsätts för mycket begränsade rörelser, 

samt generellt för måttliga vindar. 

4.2 Komponenter och montering 

Hexapoden använder sig utav 6 st kulskruvsbaserade elektromekaniska aktuatorer som är 

tillverkade utav SKF och utrustade med dubbla sensorer för att möjliggöra precisionsstyrning. 

Dessa är i sin tur drivna av varsin borstlös servomotor som är monterade på aktuatorerna. 

Aktuatorerna är ihopkopplade med både bas- och topplattan via korrosionsbehandlade 

universalleder som inneslutits i skyddande plastdamasker. I figur 20 visas en närbild på 

infästningen av aktuatorerna inkluderande universalled och lastsensor. 

 

Figur 20. Två närbilder i CAD över aktuatorernas infästningar. Vänstra bilden visar en snittvy. Källa: SYMETRIE. 

Som det tidigare har konstaterats så krävs det att minst 6 st av lederna har 3 DOF, detta har lösts 

genom att universallederna har kombinerats med kul- eller nållager för att tillåtas rotation runt 

ytterligare en axel. En lämplig integrering av dessa lager är att placera dem mellan lastsensorn 

och universalleden, såsom visas i den vänstra bilden i figur 20. 

För att förse de sex motorerna med elektricitet så kopplas hexapoden till ett rostfritt elskåp som 

som i sin tur matas med 400 V trefas. Styrningen av enheten sker med hjälp av en extern 

kontrollbox och en kontrolldator med en SYMETRIE utvecklad mjukvara som grundar sig på 

LabView ifrån National Instruments. Utseendet av dessa komponenter samt deras inbördes 

samverkan kan studeras i figur 21. Själva hexapoden levereras enligt önskemål omonterad och 

monteringen och kalibreringen som sker på plats av personal ifrån SYMETRIE beräknas ta en 

vecka om en enhet tas i beräkning. Utifall en mer detaljerad redogörelse för vilka komponenter 

och tjänster som ingår i offerten önskas så hänvisas till bilaga B. 
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Figur 21. Konceptets systemutseende med samtliga komponenter som krävs för reglering av hexapodens 

rörelsemönster. Solpanelerna med tillhörande kringutrustning är ej inkluderat. Källa: SYMETRIE. 

Den kringutrustning ej direkt tillhörande hexapoden som kommer att behövas för att konceptet 

skall bli komplett är ett mindre elskåp tillhörande solpanelerna där det svenska företaget Solarit 

AB har valts som leverantör. Detta skåp innehåller växelriktare, AC-brytare, kontakter samt 

elmätare. Kablage som behövs är en AC- och en DC-kabel. Utöver detta så bör enheten 

förankras med hjälp av någon form av betongfundament som skulle kunna levereras av 

förslagsvis Finja Betong AB. 

4.3 Lönsamhetskalkyl 

I Sverige uppnås en årlig energiproduktion av 600-700 kW/h per år och installerad kW för 

horisontellt monterade solpaneler (Solarit). På grund av solföljarens bristande förmåga till att 

följa solen så beräknas endast en 25 % effektökning kunna tillskrivas i jämförelse med den 

horisontella panelen. Effekten som kommer att installeras per enhet är 300 W ∙ 8 st = 2400 W. 

Livslängden sätts till 30 år, med en genomsnittlig effektleverans på 90 %. Dessa indata ger en 

beräknad årlig energiproduktion på 1755 kWh och med en livslängd på 30 år och ett 

genomsnittligt försäljningspris för elen på 1.5 kr/kWh så fås en total inkomst på 79 000 kr. 

Observera att denna inkomstkalkyl är förenklad och ej tar hänsyn till exempelvis räntor eller 

inflation.   
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I beräkningen bör också energimyndighetens solcellsstöd tas med. Det nya ekonomiska 

solcellsstödet i Sverige uppgår till 35 % och började gälla 1 februari 2013. Både material och 

installationskostnader får inkluderas med en övre utbetalningsgräns på 1.2 miljoner kronor 

(Energinyheter.se, 2013). För att uppskatta konceptets kostnader så genomförs och presenteras 

en översiktlig kostnadsanalys som kan studeras i tabell 5. 

Tabell 5. Kostnadskalkyl innefattande komponenter och tjänster i samband med en eventuell realisation av framtaget 

koncept. Kostnaderna avser en enhet. 

Delsystem Komponent/Artikel Pris/styck Totalkostnad 

Hexapod SIROCCO hexapod system 3 414 tkr (1 € = 8.53 SEK) 3 414 tkr 

Anpassning för 

utomhusmiljö 

471 tkr (1 € = 8.53 SEK) 471 tkr 

Lägesgivare och lastsensorer 279 tkr (1 € = 8.53 SEK) 279 tkr 

Transport till plats i Sverige 27 tkr (1 € = 8.53 SEK) 27 tkr 

Uppskattad 

installationskostnad 

 

50 tkr 

 

50 tkr 

Solpaneler Solpanel Suntech STP300-

24/Ve 

3 tkr ∙ 8 st = 24 tkr 24 tkr 

Elskåp levererat av Solarit 

AB innehållande: StecaGrid-

2300W inverter 1-fas, 8 m 

DC-kabel, 20 m AC-kabel, 2 

st MC4 kontakter, AC-

brytare 1-fas 16A samt 

elmätare 

14 tkr 14 tkr 

Installation och 

installationsmaterial 

(uppskattad kostnad) 

8 tkr 8 tkr 

Ramverk Fyrkantsprofil SAPA art.nr. 

F29897 med hårdaste 

legeringen utan bearbetning 

133 kr/m ∙ 32 m = 4 tkr 4 tkr 

Skruv, brickor och muttrar 

(uppskattad kostnad) 

1 tkr 1 tkr 

Grundförankring 

av enhet 

Finja Betong ev plint P1 

(uppskattad kostnad) 

5 tkr 5 tkr 

Leverans och placering 

(uppskattad kostnad) 

6 tkr 6 tkr 

Total kostnad (ex moms) 4 303 tkr 
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Det totala resultatet för investeringen fås genom att addera den totala inkomsten på 79 tkr 

tillsammans med det maximala bidragsbeloppet på 1 200 tkr och sedan subtrahera med de totala 

kostnaderna på 4 302 tkr. Detta ger ett kraftigt negativt resultat på -3 023 tkr, vilket innebär att 

investeringen är långt ifrån lönsam.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Detta kapitel syftar till att diskutera och sammanfatta de resultat och den fakta som tidigare har 

presenterats i rapporten. 

5.1 Diskussion 

Att solceller blir allt vanligare går inte att ta miste på och marknadens kraftiga tillväxt har gjort 

att det finns mycket pengar att tjäna i branschen. Detta faktum gör att rapporten verkligen 

behandlar ett högaktuellt område. Valet mellan olika positioneringslösningar är dock inte helt 

enkelt. De stora skillnaderna i solinstrålningens effekt och infallsvinklar mellan olika 

geografiska områden gör att all information om till exempel utlevererad effekt och 

prestandaökningar hela tiden måste vara lokalt anpassad. I en allt globalare värld med 

information som snabbt strömmar mellan kontinenter ställer detta med all säkerhet till med en 

del missförstånd och missledningar. Detta på grund av att det i många fall exempelvis inte 

specificeras var någonstans en viss typ av lösning ger den presenterade effektökningen. Vad 

gäller referenserna som behandlar information och rekommendationer gällande solpaneler och 

olika positioneringslösningar så är de i många fall inte att betrakta som fullt objektiva. 

Informationen som tillhandahålls kommer ofta ifrån företag som själva är verksamma inom 

sektorn och som har till avsikt att sälja sina produkter. Detta gör att informationen stundtals 

vinklas och anpassas så att den tillgodoser företagets egna försäljningsambitioner. Konstateras 

kan i alla fall att lönsamheten för en solföljande modul är högre i ett geografiskt område som 

mottar större mängd solenergi. Även om det i Sverige som visat skulle kunna ge en högre 

procentuell effektökning, så kommer det på sydligare breddgrader att kunna påvisas en högre 

absolut effektökning. För att enaxlig eller tvåaxlig solföljning skall vara lönsamt så krävs det 

enligt den klassiska kalkylmetoden ”pay-off-metoden” att den absoluta effektökningen hinner 

generera mer pengar under den beräknade livslängden än vad den extra investeringen och de 

extra underhållskostnaderna kommer att kosta. En högre absolut effektökning kan därför 

motivera större investeringar. 

Hexapoden tillika Stewart-plattformens uppenbara brister i tillämpningen solpanelspositionering 

har redan tidigare kunnat identifieras. En vanlig konventionell tvåaxlig solföljande lösning 

monterad på en påle, använder sig av endast två stycken motorer för drivning, medan ett koncept 

grundat på en hexapod behöver sex stycken motorer och ställdon för att fungera. Detta faktum 

talar sitt tydliga språk då lönsamheten för en solföljande positioneringslösning är helt beroende 

av att systemet kräver minimalt underhåll, minimal energi för drivning och minimal 

investeringskostnad, vilket står i direkt proportion till systemets komplexitet. I avsnittet 2.6 

Stewart-plattformen fastslogs det att användning av hexapodenheter i sammanhang som endast 

kräver maximalt två frihetsgrader är inte lämpligt. Enhetens uppbyggnad är helt enkel omotiverat 

komplex för denna applikation. Det är dock hexapodens begränsade arbetsområde, eller närmare 

bestämt rotation som gör att den är direkt olämplig att använda i sammanhanget. En av Stewart-

plattformens främsta fördelar är att den kan leverera mycket precis positionering, något som 

krävs i exempelvis satellitnavigering men inte i denna applikation. Enheten känns också mer 

anpassad för att behandla vertikala krafter så som tyngdkrafter och inte stora horisontella 

vindlaster. Om större tolerans mot horisontella krafter skall erhållas så måste topplattans radie 

vara desto mindre i förhållande till basplattan, vilket gör att större aktuatorer krävs samt att en 

negativ effekt på rotationsmöjligheterna erhålls på grund av att större snedställning krävs av 

lederna.  
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En liknande, alternativ positioneringslösning som har en något enklare uppbyggnad skulle kunna 

vara användning av en parallell manipulator av typen 3-RPS. I detta fall behövs endast tre 

ställdon och begränsningen till 3 DOF skulle vara tillräcklig för att åstadkomma liknande 

prestanda som en hexapod levererar. Därför skulle förmodligen en 3-RPS enhet utgöra ett bättre 

val än en hexapod, men problemet med rotationsmöjligheterna kvarstår emellertid. Exempel har 

tidigare visats på tvåaxliga lösningar där en hel rad av solpaneler har byggts ihop till en stor 

enhet med gemensam drivning. På så sätt kan komplexiteten, underhållskraven och 

systemkostnaden för större anläggningar tillåtas minska avsevärt. Denna ”sammanbyggning” av 

enheter är inte heller möjlig med hexapod eller 3-RPS plattformar, vilket också är en klar 

nackdel. 

I första skedet så diskuterades det om att SYMETRIE skulle ta fram ett konceptförslag direkt 

anpassat efter de krav som ställs i solcellstillämpningen, men efter en intern diskussion så kom 

även de fram till att det var ett olämpligt användningsområde för hexapoden på grund av att 

budgeten för en sådan hexapod skulle sluta på mellan 1 280 tkr och 1 706 tkr (1 € = 8.53 SEK) 

(Anne Duget, 2013). Därför bygger konceptet på en befintlig hexapodenhet som ej är specifikt 

utvecklad efter kraven som ställs i positioneringen av solcellspaneler. Med anledning av det så är 

det fullt möjligt att skapa en hexapod som är mer anpassad för ändamålet. Till exempel skulle 

förmodligen 50° rotation vara möjligt att åstadkomma, samt även större lastkapacitet för att 

nämna de viktigaste förbättringspunkterna. Konceptets rotationsförmåga är som sagt långt ifrån 

tillräcklig och gör att konceptet är betydligt mer lämpligt för användning i områden kring 

ekvatorn där solen större delen av tiden befinner sig högt på himlen. Lastkapaciteten är inte 

heller tillräcklig då det tidigare har konstaterats att vindhastigheter på över 33 m/s förekommer i 

Sverige, så för att möjliggöra en säker användning så skulle antalet solpaneler behöva minskas. 

Om en ytterligare genomgång av den på förhand specificerade kravspecifikationen görs så kan 

det också konstateras att konceptets ingående komponenter måste anpassas för drift i ett större 

temperaturintervall och att de sex motorerna förmodligen ej kan sägas tillåta en energisnål drift.  

De totala kostnaderna för konceptet blev enormt höga och även om en för tillämpningen unikt 

framtagen hexapod hade inneburit mindre kostnader och bättre prestanda, så skulle kostnaderna 

fortfarande vara orimligt stora för denna tillämpning. Som jämförelse så kan en tvåaxlig 

solföljare utrustad med 12 m
2
 solpaneler av samma effekt beställas för en kostnad av totalt 

84 200 kr, då allt utom installationskostnader, betongfundament och AC-kabel ingår (Solarit). 

5.2 Slutsatser 

 Valet av och prestandan av ett positioneringssystem för solpaneler är i stor utsträckning 

beroende av det geografiska läge som enheten skall operera på 

 Lönsamheten för en solföljande konstruktion är starkt beroende av konstruktionens 

tillförlitlighet och investerings- och driftskostnader 

 I Sverige är det svårt att åstadkomma lönsamhet med tvåaxliga solföljare. Det mest 

lönsamma valet av positionering i dagsläget anses vara fast montering med lämplig 

tiltning, alternativt en enkel vertikal, enaxligt solföljande montering  

 Stewart-plattformen är komplex och har ett begränsat arbetsområde och är därför direkt 

olämplig för positionering av solpaneler 

 Framtaget koncept kunde ej uppfylla de ställda kraven 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

Hexapoden tillika Stewart-plattformen bör inte användas för konstruktion av en solföljare. Ett 

lämpligare alternativ för ändamålet är en enklare tvåaxlig konstruktion, till exempel någon av 

typerna som finns tillgängliga på marknaden idag. När det gäller positionering av solpaneler så 

är det inte säkert att ett solföljande positioneringsalternativ är mer lönsamt än ett fast. Därför bör 

noggrann, geografiskt anpassad utvärdering och kalkylering ske innan val av positioneringsenhet 

tas. I denna undersökning bör även valet mellan en- eller tvåaxlig solföljare ingå. För en 

placering i Sverige utgör de vertikala enaxliga solföljarna ett attraktivt alternativ på grund av 

solens låga bana. Att till dessa vertikala solföljare skapa en gemensam drivning är något som 

skulle vara genomförbart och som kan utgöra ett lämpligt utvecklingsprojekt förlagt i Sverige.  

Dock syns en brist i Sverige på utförda fältstudier behandlande prestationerna av de olika 

positioneringsalternativen. 

I framtida utvecklingsprojekt gällande konstruktion av solföljare bör arbetet fokuseras på 

skapandet av en så underhållsfri, energisnål och billig konstruktion som möjligt. Speciellt goda 

chanser att uppnå detta anses uppskalningsbara system ha, där en motor kan användas för 

drivning av ett stort antal solpaneler. Ett annat intressant koncept som har potentialen att ge god 

lönsamhet är drift med hjälp av vajrar. Solföljande hybrider av typen som tidigare presenterats 

anses i nuläget ha begränsad lönsamhet, men har ändå potential att i framtiden kunna bli desto 

mer attraktivt i linje med att konstruktionen förenklas samt att paneler med högre verkningsgrad 

blir tillgängliga. Ny panelteknik innehållande ej seriekopplade solceller skulle också öka 

hybridens lämplighet som fortsatt forskningsobjekt. 

Angående framtida arbeten behandlande hexapod/Stewart enheter så kan de med fördel 

fokuseras på att skapa enheter som har större rotationsmöjligheter. Idag används främst Stewart 

enheten i applikationer som kräver stor precision men inte så stort arbetsområde, vilket gör att 

antalet lämpliga tillämpningar begränsas. Om däremot plattformens höga precisionskrav sänks 

något och om den istället designas utifrån andra krav som uppnående av det största möjliga 

arbetsområdet kombinerat med krav på hög lasttålighet, snabba hastigheter samt stor 

acceleration, så är möjligheterna stora att nya applikationsområden hittas. Även anpassning till 

extrema temperaturer är ett område som borde förbättras. För att nämna en ny tillämpning som 

har stor potential att avsevärt öka användningen av hexapoder, så nämns dess möjliga 

användning i framtida biografer. I filmindustrin finns oerhörda pengar att hämta samtidigt som 

trycket i branschen på förnyelse och på att öka filmupplevelsen hela tiden är stor. Nästa steg kan 

mycket väl vara utvecklandet av 4D-biografer, där gårdagens försök innebar att åskådarnas säten 

tiltades fram och tillbaka och där morgondagens försök innebär användning av Stewart-

plattformar. 

Förtydligas bör dock vikten av ingående simulering av konstruktionens rörelsemönster i lämplig 

programvara såsom ADAMS vid skapandet av nya enheter. En generellt mer omfattande 

utvecklingsprocess än den som har tillämpats i detta projekt bör också användas, innefattande 

dynamiska kraftanalyser, hållfasthetsanalyser, validering av egenfrekvenser, reglering samt 

minimering av arbetsområdets singuläriteter. 
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BILAGA B: OFFERTDETALJER SYMETRIE 

 


