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Välkommen till Forskarhjälpen 2013:

Tillsammans ger vi oss ut på jakt efter nya
färgämnen som gör solceller effektivare!
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Uppstartskonferens för Soljakten, det tredje delprojektet i Forskarhjälpen 3
maj 2013 på Nobelmuseet

Program
Kl 13.00

Välkommen! Presentation av Forskarhjälpen,
Andreas Lündin, Museilektor Nobelmuseet och Anna Johanna Lindqvist
Forsberg, projektkoordinator Forskarhjälpen

Kl 13.20

Lars Kloo professor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm
berättar om sin forskning

Kl 13.50

Historisk bakgrund – Nobelpris som belönat solcellsteknik, Milena
Dàvila, museilärare Nobelmuseet

Kl 14.10

Satsningar på solcellsteknik, Tobias Walla, Energimyndigheten

Kl 14.30

Praktiska användningsområden för solceller, Jörgen Eriksson, Vattenfall

Kl 14.50

Kaffepaus

Kl 15.20

Erfarenheter från Guldjakten, Forskarhjälpens andra delprojekt, Johan
Forsgren, forskare från Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet

Kl 15.40

Genomgång av laborationen, Jan Rosdahl, forskare vid KTH

Kl 16.00

Genomgång av postertävlingen samt tips inför postertillverkningen,
Katarina Nordqvist

Kl 16.20

Unga Forskare berättar om sin verksamhet

Kl 16.40

Lärare som medverkat i Guldjakten delar med sig av sina erfarenheter

Kl 17.00

Bubbel och snittar

Kl 17. 30

Visning av museet av Andreas Lündin, Museilektor

Kl 18.00-ca 20.00

Middag på Nobelmuseet
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Vad är Forskarhjälpen?
Målet med Forskarhjälpen är att skolelever själva ska få möjlighet att prova på riktig forskning.
Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt kan innebära, och forskarna får
samtidigt hjälp med sin forskning. Förhoppningen är att vi tillsammans kan bidra med en liten men
betydelsefull pusselbit i ett större forskningsprojekt. Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet och är
finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. Målet är att genomföra tre olika Forskarhjälpsprojekt
inom tre år. Det första Forskarhjälpsprojektet hette Medicinjakten - i Flemings fotspår, det andra
hette Guldjakten och årets projekt heter Soljakten!

Varför Forskarhjälpen?
Vi är mitt uppe i en tid av förändring. Förändringarna medför i många fall förbättringar, men
det innebär också att vi står inför en rad utmaningar.
Vad behövs för att vi alla ska kunna leva på ett bra sätt i vår värld?
Forskning är ett redskap. För att vi skall kunna hitta nya lösningar behövs människor som är
kreativa, uthålliga och som älskar att lösa problem!
Vi behöver dem som vågar tänka tankar ingen tidigare tänkt, går dit ingen tidigare gått,
enträget söker vidare där andra har gett upp, och med fast beslutsamhet står fast vid sin
övertygelse. Dessa människor är vår framtids hjältar - Forskarna!

Vad är forskning?
För mig är forskning att ge sig ut på en nutida upptäcktsresa. In i celler och atomer eller ut
bland galaxer och svarta hål. På jakt efter ny kunskap. Med förhoppningen att vara först med
att hitta något nytt. Som kan bidra till att hjälpa oss att lösa viktiga problem, stora som små.
Forskning hjälper oss till exempel att förstå orsaken bakom olika sjukdomar och kan
användas för att utveckla smartare sätt att behandla och bota sjukdomar. Forskning kan
också hjälpa oss att få fram nya och miljövänliga material eller bränslen för framtidens
fordon. Forskning är jakten på det okända, att systematiskt söka ny kunskap. Utifrån tidigare
erfarenheter och kunskaper. Och de resultat som en forskare kommer fram till ska också
kunna kontrolleras och upprepas av andra forskare.
Katarina Nordqvist, initiativtagare till
Forskarhjälpen

Vad är forskning för Dig?

På Forskning.se kan du hitta mer information om vad forskning är. Här kan du också läsa om
andra forskningsprojekt, som på teman artificiell intelligens eller förnybar energi.
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Stockholm den 3 maj 2013

Hej!
Nu är det dags att dra igång Nobelmuseets elevprojekt Forskarhjälpens tredje delprojekt Soljakten på
riktigt!
Arbetsgruppen kring Soljakten består av;
-

Katarina Nordqvist som är forskningschef på Nobelmuseet är initiativtagare till och
projektledare för Forskarhjälpen,
Lars Kloo, professor vid avdelningen för tillämpad fysikalisk kemi vid Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) kom med idén till laborationen som eleverna skall utföra,
Jan Rosdahl, forskare vid KTH kommer att utföra de vetenskapliga analyserna av elevernas
prover och blogga och svara på frågor om dem,
Andreas Lündin museilektor på skolavdelningen på Nobelmuseet och som bl a kommer att
blogga och svara på frågor om Nobelpris på hemsidan,
Helena Wallemo är marknadsansvarig på Nobelmuseet och kommer att hjälpa Er att få ut
information om Ert arbete med Soljakten till lokalmedia etc,
Sedan finns jag, Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator för Forskarhjälpen till
hands för Er – det är bara att maila, ringa eller facebooka om allt från himmel till jord! Både
ris och ros emottages tacksamt…

På hemsidan finns det ytterligare presentationer av oss allihop, både av oss på Nobelmuseet och av
forskarna på KTH. Forskarhjälpen är finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Är du nyfiken
på andra projekt som de finansierar, titta in på www.stratresearch.se.
Projektet innebär ju, i korthet, att era klasser delas in i grupper om två elever i varje grupp. Dessa
grupper gör laborationen, då primitiva solceller skall tillverkas och naturliga färgämnen skall insamlas
och testas i dessa solceller. Dessa grupper om två elever tillverkar också så småningom en
vetenskaplig poster tillsammans. Av alla klassens postrar (ca 15 i en klass på 30 elever) så väljer
klassen själva ut EN poster som representerar klassen/skolan och som är med i den postertävling
som finns beskriven på hemsidan. OBS! I de fall där flera klasser på samma skolor medverkar i
projektet så gäller ändå EN poster per skola.
Postrarna (en från varje skola) kommer att läggas upp på Soljaktens hemsida där alla som vill kan
rösta på sin favoritposter via facebook.
De tre postrar som får flest röster via facebook kommer att visas för en jury som sedan väljer ut en
vinnare. Vinnarpostern får tre biljetter till Nobelprisutdelningen 2013. Mer information hittar Ni på
www.forskarhjalpen.se
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Alla de fina postrar som så småningom kommer att bli resultatet av postertillverkningen och som inte
kommer till sluttävlingen, kan uppmärksammas ändå genom utställningar på den egna skolan, eller
genom att de kan läggas upp på den egna skolhemsidan.
ALLA medverkande klasser kommer att ha möjligheten att registrera valda färgämnen och effekt av
den egna solcellen på hemsidan.
Vi har som mål att hemsidan skall vara den plats där man hittar information om det mesta och där
man också kan ställa frågor som dyker upp under arbetets gång, antingen till Andreas Lündin eller Jan
Rosdahl som skall ha varsin blogg med filminslag osv. Det vore toppen om eleverna blir aktiva i detta
arbete också – de får mer än gärna skicka in frågor, egna filminslag och bloggar om sitt arbete osv så
publicerar vi det på hemsidan.
Vi har startat en sluten facebookgrupp för lärare som heter Soljakten - gå gärna med i den! Där är det
meningen att Ni som lärare skall kunna utbyta erfarenheter med varandra, eller nå mig med frågor
och kommentarer – jag kollar både mail, hemsidan och facebook.
I det förra projektet hade vi en facebookgrupp för eleverna också som tyvärr inte var så aktiv, men Ni
får gärna höra med Era elever om de är intresserade av en facebookgrupp i detta nya projekt. I så fall
startar vi upp en!

Med hopp om en stimulerande tid i Soljakten, och än en gång - Varmt välkomna!
Anna Johanna Lindqvist Forsberg
Museilärare Nobelmuseet och projektkoordinator Forskarhjälpen
08/534 818 41, 0705/ 55 08 75
anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se
forskarhjalpen@nobelmuseum.se

7

Delmoment för Soljakten
Steg 1:

Steg 2:

Hitta färgämnen i naturen

Bygga egna solceller

Steg 3:

Registrera färgämne och effekt av solcellen på hemsidan

Steg 4:

Presentera era resultat genom att göra en poster.

Steg 5: Välj ut den poster som ska representera skolan i postertävlingen.

Steg 6:

Postertävling (en poster från varje skola).

Steg 7: Final på Nobelmuseet, 9 december (två elever från varje klass).
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Bakgrundsmaterial om solcellsteknik för Soljakten 2013
av Jan Rosdahl KTH

Bakgrund
Ett av problemen med vår energiförsörjning är att vi till stor del har gjort oss beroende
av energikällor som inom överskådlig tid kommer att ta slut eller bli svåra att utvinna.
Ett sätt att lösa det problemet är att använda förnybara energikällor, d.v.s. sådan som
förnyas minst lika snabbt som de förbrukas. De flesta förnybara energikällorna som vi
använder oss av idag, t.ex. vatten- och vindkraft, har sitt ursprung från solenergi. Det
finns dock förnybara energikällor som inte får sin energi från solen, t.ex. geotermi och
tidvatten, vilket är lätt att glömma bort i sammanhanget. Värmepumpar avsedda för
konsumentmarknaden använder sig i huvudsak av solenergi, då de ofta utnyttjar
värmen i luften eller den del av marken som värms upp av solen. Bergvärmepumpar
utnyttjar i viss mån även geotermisk energi, men vanligtvis anses större delen av
energin komma från solen, då betydligt mer av energin som når jordytan kommer från
solen än från jordens inre. Med tanke på den ofantliga energimängd som solljus utgör, så
är en attraktiv möjlighet till ett framtida och förnybart energisystem baserad på direkt
omvandling av solljus till elektricitet eller energirika substanser.
Vårt samhälle är väldigt beroende av elektricitet och det finns ett stort intresse för att
kunna generera elektricitet direkt från solenergi. Vid storskalig elproduktion så används
i huvudsak två olika tekniker, termisk solkraft eller solceller. Termisk solkraft bygger på
principen att solljuset fokuseras på en liten yta med hjälp av speglar, för att på så sätt
kunna upphetta t.ex. vatten för att driva en generator via en ångturbin. I solceller
omvandlas däremot solenergin direkt till elektricitet. Däremot är det bara möjligt att få
ut relativt låga spänningar från enskilda solceller och det är en av anledningarna till de
ofta kopplas ihop i större solpaneler. Av förklarliga skäl så finns de största
solkraftsanläggningarna där det förekommer mycket solljus, som t.ex. Kalifornien,
Spanien och Indien. För mindre anläggningar så är solceller helt dominerande.

Solceller
Solceller baseras egentligen på en förvånansvärt gammal upptäckt. Redan 1839
upptäckte den franske forskaren Alexandre-Edmond Becquerel att han fick en elektrisk
ström när solljus träffade en silverkloridelektrod i en av hans försöksuppställningar. Det
var dock först under energikrisen på 1970-talet som intresset för solceller verkligen tog
fart, vilket delvis framgår av Figur 1.
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Figur 1 Diagram över de solceller som uppvisat bäst effekt i labbmiljö. Källa: http://www.nrel.gov/ncpv/

De solceller som för närvarande har bäst effektivitet är s.k. tandemceller, vilka i grova
drag består av flera solceller staplade ovanpå varandra. Fördelen med den
konstruktionen är att de olika solcellerna kan optimeras för att absorbera olika delar av
solspektrumet och kan på så sätt utnyttja mer av solljuset än vad som annars vore
möjligt. Nackdelen är att de är komplicerade och därmed dyra att tillverka, vilket inte är
något större problem inom vissa branscher; såsom rymdindustrin med nära obegränsade
resurser. De solceller som skall konstrueras och undersökas i Soljakten är
fotoelektrokemiska solceller. Sådana solceller delar många egenskaper med enkla
batterier och bränsleceller: de består av två elektroder och en elektrolyt. I solcellerna gör
man (minst) en av elektroderna fotokänslig, i enlighet med Becquerels upptäckt på 1800talet, och kan på så sätt omvandla ljus till elektricitet (energirika elektroner). Denna typ
av solceller kallas även Grätzelceller (efter den forskare vid EPFL i Schweiz som i början
av 1990-talet gjorde denna typ av solceller till en potentiell framtida ledande
solcellsteknik) eller ”Dye-sensitized solar cells” (DSSC). Som det framgår av figur 1 så är
de inte lika effektiva som många av de andra solcellstyperna, även om de är på god väg
med en uppvisad effektivitet på 15%. De är däremot relativt enkla att konstruera, och
det är väldigt enkelt att förändra deras sammansättning genom att t.ex. variera
färgämne och elektrolyt. I Soljakten så är det just valet av färgämne som är av intresse
eftersom det avgör vilken del av solspektrumet som absorberas. Tanken är alltså att ni
skall hjälpa till med att öka effektiviteten för Grätzelceller genom att hitta bättre
färgämne för dem. Om vi inte lyckas med det, så kommer vi ändå garanterat hitta något
spännande på vägen.
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Grätzelceller
En Grätzelcell kan anses bestå av fem huvudbeståndsdelar: arbetselektrod, nanoporös
titandioxid, färgämne, elektrolyt och motelektrod. I vårt fall så består de båda
elektroderna av glas som är belagda med ett elektriskt ledande skikt på ena sidan. Det
ledande skiktet består av tennoxid som är dopad med fluor. Beroende på tjockleken av
det ledande skiktet så kan glaset ha en något grönaktig ton. Den nanoporösa
titandioxiden är fäst genom en värmebehandling på den elektriskt ledande sidan av
arbetselektroden. Titandioxiden fungerar dels som halvledare i solcellen och dels som
bärare/yta för färgämnet. Anledningen till att den är nanoporös är helt enkelt för att
tillhandahålla så stor yta som möjligt för färgämnet. Grovt sett så är den totala arean
för partiklarna omvänt proportionell mot partiklarnas genomsnittliga storlek. Rent
praktiskt innebär detta att om vi använder oss av partiklar som är 20 nm istället för 20
µm så blir den totala arean 1000 gånger större med samma mängd titandioxid. Det är
denna ökning av arean som gör det möjligt att signifikant öka mängden färgämne utan
att behöva öka storleken på själva solcellen. De solceller som kommer att konstrueras i
Soljakten är uppbyggda enligt principen i Figur 2.

Figur 2 Vänster: skiss över en Grätzelcell som består nerifrån och upp av: arbetselektrod med infärgad
sintrad nanoporös titandioxid, kleenex med elektrolyt, motelektrod med ett tunt grafitskikt. De både
elektrodernas ledande glasytor är orienterad in mot varandra. Höger: monterad solcell, dock utan de
pappersklämmor som skall hålla ihop den.

Funktion
Det krävs att tre olika processer samverkar för att en solcell skall kunna generera ström
till en yttre krets. Om vi endast tar hänsyn till enskilda fotoner som träffar solcellen så
kan bl.a. nedanstående ske:
1. Excitation av en elektron. Fotonen som träffar solcellen måste kunna överföra sin
energi till systemet vilket sker genom att en elektron i färgämnet exciteras
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(fångar upp ljusenergin) till en högre energinivå. Samtidigt som detta sker
kommer elektronen lämna efter sig ett positivt hål.
2. Separering av laddningar. Den i förra steget exciterade elektronen måste
separeras från det positiva hål, det oxiderade färgämnet, den lämnar efter sig för
att det skall kunna uppstå en elektrisk ström i en yttre krets. Detta sker genom
att elektronen överförs (injiceras) till det ledande bärarmaterialet.
3. Regenerering av färgämnet. För att kunna få en sluten krets tillsammans med
den yttre kretsen så måste färgämnet reduceras tillbaka till dess ursprungliga
form. Detta sker med hjälp av elektrolyten som fungerar både som
reduktionsmedel för färgämnet och som laddningsbärare från motelektroden till
den ljuskänsliga arbetselektroden.
Den spänning och ström som kan erhållas från solcellen beror bl.a. på hur de olika
potentialerna förhåller sig till varandra, elektrolytens konduktivitet och hur bra
färgämnet är på att absorbera ljus. En förenklad bild över hur de olika potentialerna
förhåller sig till varandra återfinns i Figur 3.

EC

Injektion

VOC
Excitation

E0(I3-/I-)
Regenerering

E0(Dye+/Dye)
TiO2

Figur 3 Schematisk översikt av de olika potentialerna i solcellen. EC är ledningsbandet för titandioxiden,
VOC är den högsta spänning som solcellen kan generera och E0 är potentialerna för färgämnet respektive
elektrolyten.

Hur troligt det är att färgämnet kommer att absorbera ljus och överföra den exciterade
elektronen till titandioxiden beror givetvis på färgämnets egenskaper. Dessutom är det
så att den exciterade elektronens energi bestäms av det absorberade ljusets våglängd.
Ljus med lång våglängd har lägre energi än ljus med kortare våglängd, då energin är
omvänt proportionell mot våglängden enligt Plancks ekvation (se nedan).
Formel 1. Sambandet mellan energin(E) för en foton, våglängden(l) och dess frekvens(n). I sambandet ingår
även Plancks konstant(h) och ljusets hastighet(c).

𝐸 = ℎ𝜈 =

ℎ𝑐
𝑐
𝜈=
𝜆
𝜆
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Ljus med lång våglängd (rött) ger alltså upphov till elektroner med lägre energi än vad
ljus med kortare våglängd (blått) kan göra. För att göra det ännu mer spännande så är
den färg som vi uppfattar att färgämnet har komplementfärgen till den färg som
färgämnet faktiskt absorberar. Ett färgämne som vi uppfattar som gult absorberar alltså
ljus som är blått, vilket kan ses i Figur 4.

Figur 4 Färgcirklar för att bestämma komplementfärger, vilka ligger på samma centrumavstånd och på
motsatt sida längs diagonalen. Den högra bilden innehåller en linje som demonstrerar att gult och blått är
varandras komplementfärger.

Mätteknik
Under laborationen så kan det hända att vissa solceller ger ifrån sig väldigt svaga
strömmar. I värsta fall kan strömmarna vara så små att de hamnar under
detektionsgränsen för den multimeter som används i laborationen. Det kan finnas
många förklaringar till varför strömmen blir så liten, men ofta beror det på att en annan
ljuskälla än solen används. Förklaringen i det fallet är helt enkelt att ljuskällan har
väldigt låg intensitet av de våglängder som färgämnet absorberar och därmed
produceras för få energirika elektroner.
I de fall strömmen är väldigt svag så finns möjligheten att omvandla och förstärka den
till en spänning med hjälp av en operationsförstärkare, vilket visas i Figur 5. För att det
skall fungera som avsett krävs det bl.a. att spänningen (och strömmen) inte blir högre
än vad operationsförstärkaren klarar av att leverera. Kretsen som sådan är väldigt
enkel, då endast en extern resistor behövs för att bestämma förstärkningen. Kretsens
funktion bygger på principen att en ideal operationsförstärkare:
1. Drar ingen ström från ingångarna (markerade med + och -).
2. Förändrar utgången så att potentialskillnaden mellan de båda ingångarna blir 0.
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Med ovanstående antaganden så blir spänningsfallet över resistorn 1000 Isolcell (enligt 1)
och utspänningen Vref – 1000 Isolcell (enligt 2).
1k

Isolcell
Vref

+

Vref – 103 Isolcell

Figur 5. Kretsförslag med operationsförstärkare för att kunna variera spänningen över solcellen och
samtidigt kunna mäta små strömmar.
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Laborationshandledning Soljakten
Innehåll i soljaktslådan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetselektrod med ett 5 x 5 mm skikt av nanoporös TiO2.
Motelektrod
Elektrolytlösning
Pappersklämmor
Mjuk blyertspenna
Miniräknare med krokodilklämmor
Kleenex eller liknande pappersnäsdukar
Multimeter
En enklare potentiostat

Figur 1. En enkel solcell som hålls ihop med hjälp av två pappersklämmor. Solcellen
består uppifrån och ner av: arbetselektrod med infärgat skikt av TiO2, kleenex med
elektrolyt, motelektrod med ett tunt lager grafit. De båda elektroderna är orienterade
så att de ledande skikten är i kontakt med elektrolyten.
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Instruktioner för mätning av en enkel solcell:
Obs! Elektroderna är gjorda av glas och kan ha väldigt vassa kanter. Dessutom kan färgämnena ge
upphov till bl.a. fläckar som är svåra att bli av med. Använd handskar och/eller pincetter!
A. Infärgning av arbetselektrod (den med beläggning). Var försiktig med beläggningen så att den
inte skrapas av.
1. Välj ut ett färgämne som du vill testa i en solcell.
2. Färga in arbetselektroden med färgämnet.
Infärgningen kan göras på två olika sätt.
i. Genom direkt kontakt mellan elektroden och materialet
som innehåller färgämnet. Detta fungerar ofta bra för
bär och liknande där saften innehåller mycket av
färgämnet. Pressa bäret mot elektroden. Gnugga inte,
då titandioxidbeläggningen kan lossna.
ii. Genom att extrahera ut färgämnet med lämplig metod nedan och låta
elektroden ligga i den färgade lösningen. Detta är att rekommendera för
”torrare material” som t.ex. sönderklippta växtdelar, te och liknande.
1. Blanda materialet med kokande vatten i en bägare och mosa sönder.
Låt stå en stund så att färgen löser sig ordentligt.
2. Blanda materialet med isopropanol eller etanol (undvik T-sprit som
har färgämnen i sig) i en bägare och mosa sönder. Låt stå en stund så
att färgen löser sig ordentligt.
3. Plocka upp elektroden när den är helt infärgad och skölj av
överflödig färg med vatten. Ett enkelt sätt att se om elektroden är
helt infärgad är att se på den del av titandioxiden som är i direkt
kontakt med glaset. Dvs har den vita färgen på titandioxiden blivit
färgad om man tittar från baksidan av elektroden?
B. Förbereda motelektroden (den utan synlig beläggning)
1. Identifiera den ledande sidan genom att mäta med
multimetern. Den ledande sidan är den som har lägst resistans
(motstånd) av de två sidorna. Ställ in multimetern på resistans
(Ohm) och pressa metallspetsarna mot samma sida av glaset.
Den ena sidan är ledande och instrumentet visar då på lägre värde. En del instrument
visar ett felmeddelande om det är hög resistans.
2. Lägg försiktigt på ett tunt skikt av grafit på motelektrodens ledande sida genom att
rita med en mjuk blyertspenna.
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C. Montera solcellen
1. Lägg arbetselektroden med det färgade TiO2-skiktet uppåt.
2. Klipp till en bit pappersnäsduk, ca: 15 x 13 mm, så att den
nästan täcker hela arbetselektroden. En ca: 5 mm bred del av
arbetselektrodens kortsida skall vara fri från kleenex så att
arbetselektroden kan kopplas till mätutrustningen.
3. Droppa en eller flera droppar av elektrolyten på kleenexbiten
som ligger på arbetselektroden.
4. Lägg motelektroden, med grafitskiktet nedåt, ovanpå
arbetselektroden så att ca: 5 mm av motelektroden sticker ut på motstående sida
jämfört med arbetselektroden. Elektroderna ska alltså vara
förskjutna i förhållande till varandra.
5. Använd 2 pappersklämmor för att hålla ihop den färdiga
solcellen.
D. Tillverka en referenssolcell på samma sätt men använd det medföljande teet som färgämne.
Det räcker att klassen gör en gemensam referenssolcell.
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E. Välj en ljuskälla
1. Välj ut en ljuskälla där så att solcellen kan placeras stadigt med ett jämnt ljusinflöde.
Undvik till exempel skuggor från träd som rör sig i vinden.
2. Använd en multimeter eller annat instrument för mätning av infallande ljus
(luminans). Ställ in instrumentet för att mäta luminans (lux). Vinkla sensorn så att
den är vinkelrätt mot ljuset.
3. Kontrollera att det inte ljusinflödet varierar alltför mycket och läs av max och min.
Beräkna medelvärdet.
F. Mät ström och spänning
1. Sätt fast en (svart) sladd med en krokodilklämma på arbetselektroden (den som hade
en beläggning och fick färgen).
2. Sätt fast en (röd) sladd med en krokodilklämma på motelektroden (den med blyerts).
3. Placera solcellen stadigt och vinkelrätt mot ljuset.
4. Ställ in multimetern på spänning för likström (V). Koppla in sladden från
arbetselektroden (svart) till com-porten på multimetern, och den andra sladden till
uttaget för spänningsmätning (V). Läs av den maximala spänningen som solcellen
kan leverera.
5. Ställ in multimetern på ström (mA). Koppla in sladden från arbetselektroden (svart)
till com-porten på multimetern, och den andra sladden till uttaget för strömmätning
(mA). Läs av den maximala strömmen som solcellen kan leverera. Ställ in
multimetern på ström (mA).
6. Om flera solceller skall jämföras så är det bäst om samma ljuskälla används vid
samtliga mätningar.
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Extrauppgift:
Med hjälp av den enklare potentiostaten är det möjligt att undersöka hur spänning och ström
varierar för solcellen. Med hjälp av den informationen går det att bestämma vilken effekt som
solcellen kan leverera. Den enkla potentiostaten innehåller även en konverterare från ström till
spänning. Konverteraren har en valbar förstärkning på 1 000 eller 1 000 000 gånger, vilket gör det
möjligt att mäta små strömmar. Den har dock ett antal begränsningar:
a) Den klarar bara av att variera spänningen över solcellen med som mest ca: 1,4 V.
b) Strömmen genom solcellen måste vara mindre än 2,5 mA.
c) Den konverterade strömmen måste ge en spänning som är mindre än 2,5 V.
Den varierbara spänningen är mellan den röda (”ref”) och svarta (”bias”) kontakten. Den
konverterade och förstärkta strömmen uppmäts som en spänning mellan den röda och gröna
kontakten. Potentialerna för de olika kontakterna är:
Röd:
Svart:
Grön:

Vref
Vref – Vbias
Vref – förstärkning * Isolcell

Mätinstruktioner:
1. Kontrollera att potentiostaten är avstängd, potentiometern är i läget ”min” (moturs ändläge)
och att förstärkningen är inställd på ”1k”.
2. Anslut arbetselektroden till det svarta uttaget på potentiostaten (märkt ”bias”).
3. Anslut motelektroden till det röda uttaget på potentiostaten (märkt ”ref”).
4. Starta potentiostaten och kontrollera att spänningen mellan den röda och svarta kontakten
är 0 V (eller åtminstone väldigt nära 0 V).
5. Variera spänningen genom att försiktigt vrida på potentiometern och mät upp spänningen
över solcellen (mellan den röda och svarta kontakten) respektive strömmen genom
densamma (mellan den röda och gröna kontakten).
6. Upprepa steg 5 tills strömmen genom solcellen är noll (eller nära noll). Jämför resultaten
med den ni fick med hjälp av enbart en multimeter.
7. Rita upp ett diagram över hur spänningen och strömmen varierar i solcellen och beräkna den
största effekten solcellen kan ge.
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Inrapportering
Det vi vill ha reda på är:
1. Vilket färgämne som testades. Var kommer det ifrån?
2. Den spänning respektive ström kunde solcellen ger som mest.
3. Motsvarande värden för minst en av referenssubstanserna.
4. Eventuella oväntade observationer?
Om dessutom extrauppgiften är gjord så vill gärna ha reda på:
5. Diagram över hur spänning och ström varierar för solcellen (alternativt enbart mätvärdena).
6. Den största effekten som solcellen gav.
Från hela klassen vill vi dessutom ha in information om vilka 2 – 3 solceller som ni anser är bäst (eller
av andra skäl) vill att vi undersöker närmare. Om ni har använt er av ämnen som är ”ovanliga” i de 2 –
3 solcellerna så får ni mer än gärna skicka in dem till oss.
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Labjournal för solcellsmätning
Datum för laboration

Val av färgämne och ursprung

Metod för infärgning

Observationer vid montering av solcell

Val av ljuskälla.

Luminans vid mätning

Min (Lux)

Max (Lux)

Uppmätt maxvärde på spänning
Cell 1 (V)
Cell 2 (V)

Cell 3 (V)

Uppmätt maxvärde på ström (mA)
Cell 1 (mA)
Cell 2 (mA)
Cell 3 (mA)

Medelvärde (Lux)

Medel (V)

Referens (V)

Medel (mA)

Referens(mA)

Andra observationer vid mätning av ström och spänning
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Labjournal för extrauppgift - potentiostatmätning
Datum för laboration

Observationer vid inkoppling av potentiostat

Mätresultat

spänning (V)

ström (mA)

beräknad effekt (W)

(mellan röd och svart kontakt)

(över röd och grön kontakt

P(W) = U(V)  I(A)

Använd värdena för att göra ett diagram med strömmen på x-axeln och spänningen på
y-axeln.
Maximal uppmätt
spänning (V)

Maximal uppmätt ström
(mA)

Maximal beräknad
effekt (W)

Andra observationer vid mätning av ström och spänning
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Postertävling
När forskarna har gjort sina experiment, fått sina resultat och dragit sina slutsatser så måste
de dela med sig av detta till andra forskare.
Detta görs bl a via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och via konferenser. På konferenserna
ger forskarna antingen en muntlig presentation av sitt arbete eller så har de gjort en affisch en poster - som de har med sig till konferensen och sätter upp på en vägg eller en skärm. Vid
speciella tillfällen på konferensen är det sk “postertid” – då står forskarna vid sina postrar
och berättar och svarar på frågor om dem.
De resultat som eleverna får i sina laborationer med tillverkning av solceller, val av naturligt
färgämne samt mätning av effekt av solcellen skall de, precis som forskarna gör, berätta om i
form av en poster. På så sätt får de ytterligare insyn i en forskares vardag, dvs i vikten av att
kommunicera sina upptäckter för omvärlden.
Eleverna arbetar två och två med uppgiften, och sedan väljer klassen/skolan gemensamt
ut EN affisch/poster som får representera klassen/skolan i en tävling. Om röstningen skulle
resultera i två likvärdiga förslag har klassens lärare utslagsröst. Enligt vår erfarenhet är det
bäst att anordna en sluten omröstning, undvik att ha en röstning med handuppräckning.
Gruppen får själva bestämma om de ska måla, använda foton eller hur de vill utforma
postern. Läraren ansvarar tillsammans med Nobelmuseet för att säkerställa att postern inte
innehåller direkt felaktigheter (t.ex. faktafel). OBS! Om postern gjorts analogt behöver ni
skanna eller fotografera den. Postern skickas in digitalt till Nobelmuseet
(forskarhjalpen@nobelmuseum.se) för granskning. Giltiga bidrag kommer att publiceras på
Forskarhjälpens hemsida. Endast en poster per skola kan delta (i det fall som fler klasser per
skola deltar). Postern presenteras med klass, skolans namn och ort.
Alla posters kommer att kunna delas på Facebook och Twitter. Det är tillåtet att rösta på
flera postrar.
De tre postrar som fått flest röster (”gilla-tryckningar”) på facebook visas för en jury (vilka
som ingår meddelas senare) som väljer det vinnande bidraget. Vinnande poster belönas med
tre biljetter till Nobelprisutdelningen i Stockholms Konserthus den 10:e december 2013,
samt 5000 kr till klasskassan.
En annan jury bestående av forskarna från KTH, arbetsgruppen från Nobelmuseet, samt en
formgivare att välja den bästa postern vad gäller grafisk form samt den bästa postern ur ett
vetenskapligt, innehållsmässigt perspektiv. Klasserna som vinner dessa priser kommer att få
2000 kr var till klasskassan samt ytterligare ett pris var som kommer att meddelas senare.
De ca 25 posters som är med i tävlingen trycks upp som affischer och visas under Soljaktens
avslutningskonferens.
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Alla posters ska vara av storleken:
A1, dvs 59,4 X 84,1 cm. OBS! De ska vara i stående format!

Alla posters som vill vara med i tävlingen SKALL innehålla:
1. En titel.
2. Elevernas namn samt namnet på skolan.
3. En kort teoretisk bakgrund solcellsteknik och hållbar energi samt om ett eller flera
relaterade Nobelpris.
4. Vad eleverna har gjort (Metod) och vilka resultat de fått.
5. Bilder (helst egna).
6. Loggor (Nobelmuseet, Forskarhjälpen, KTH och Stiftelsen för strategisk forskning) måste
finnas med på varje poster!

Viktiga datum:
1. Deadline för att skicka in poster till Nobelmuseet digitalt: 11:e oktober 2013. Vi diskuterar
gärna postern under arbetets gång (forskarhjalpen@nobelmuseum.se)
2. Eventuella ändringar skall vara klara: 25 oktober 2013.
3. Röstning på postrarna från den 4:e november till den 15:e november klockan 12.00 (då
stänger vi röstningen).
4. Vinnande poster utses med hjälp av en jury under eftermiddagen fredagen den 15:e
november 2013. Formpriset och det vetenskapliga priset tillkännages på
avslutningskonferensen den 9 december 2013.
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Kontaktuppgifter
Katarina Nordqvist, projektledare, forskningschef Nobelmuseet
katarina.nordqvist@nobelmuseum.se

Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator, museilärare Nobelmuseet
anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se
tel. 08/ 534 818 41, 0705/55 08 75

Lars Kloo, professor vid avdelningen för Tillämpad fysikalisk kemi vid Kungliga tekniska Högskolan,
larsa@kth.se

Jan Rosdahl, forskare vid avdelningen för Tillämpad fysikalisk kemi vid Kungliga tekniska Högskolan,
jan@hugin.inorg.kth.se

Andreas Lündin, museilektor Nobelmuseet
andreas.lundin@nobelmuseum.se

Helena Wallemo, marknadsansvarig, Nobelmuseet
helena.wallemo@nobelmuseum.se
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Medverkande, lite bakgrundsinfo:
Lars Kloo
är professor i oorganisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm sedan 1998. Han är i
grunden naturvetare och har läst kemi, matematik och astronomi. Lars Kloo disputerade vid Lunds
universitet 1990 med en avhandling i gränsområdet mellan oorganisk och fysikalisk kemi och blev
docent 1994. Efter utlandsvistelser vid bl a Cornells universitet har han ägnat mycket av sin forskning
mot syntes och karaktärisering av nya s k lågdimensionella material. Sedan 2000 har han även inom
Center for Molecular Devices, ett samarbete mellan KTH, Uppsala universitet och Swerea IVF, arbetat
med fotoelektrokemiska solceller, både avseende nya material och fundamentala frågeställningar
kring solcellernas funktion. Han har genom åren haft ett flertal uppdrag inom KTH, Vetenskapsrådet
och andra organisationer. Han undervisar idag främst inom kvantmekanik, molekylär struktur och
grundläggande spektroskopi.
Jan Rosdahl
är skåning som studerade kemi och matematik vid Lunds universitet och även påbörjade
doktorandstudierna där. Valde sedan att fortsätta dessa vid KTH i Stockholm och disputerade 2005 i
kemi. Gjorde därefter en postdoc vid AstraZeneca AB i Södertälje och utvecklade under den tiden
prediktiva verktyg inom fastfasområdet. Jobbar för närvarande som forskare vid KTH med att studera
och utveckla solceller.
Katarina Nordqvist
är chef för forskningsavdelningen på Nobelmuseet och hennes forskning är inriktad på hur de upptäckter
som legat till grund för Nobelpris har nyttiggjorts, främst med fokus på medicinområdet. Hon
disputerade 1992 vid Karolinska institutet på en avhandling om virus och genreglering, och gjorde sedan
en postdoc vid National Institute for Medical Research, Mill Hill, London under 1993 och 1994. I början av
2000-talet rekryterades hon till Astrazeneca och arbetade som sektionschef inom molekylär
neurobiologi. Gick sedan vidare som enhetschef på VINNOVA, och var mellan 2004–2009 ansvarig för
satsningar på forskning och innovation inom hälso- och bioteknikområdet.

Anna Johanna Lindqvist Forsberg
projektkoordinator för Forskarhjälpen på Nobelmuseet. Jag har en licentiatexamen i etologi, läran om
biologiskt beteende, från Stockholms universitet, och jag har arbetat med information och pedagogik
större delen av livet, bl a i skolans värld samt på WWF.

Andreas Lündin
är född 1971, uppväxt i den lilla sommarromantiska staden Trosa. Utbildad till gymnasieingenjör och
sedan grundskolelärare med inriktning matematik och naturvetenskapliga ämnen. Har tidigare arbetat
på Tekniska museet, i Kunskapskolan och arbetar nu på Nobelmuseet med utbildning av lärare och
elever.
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Helena Wallemo
är press- och marknadsansvarig på Nobelmuseet. Helena är litteraturvetare från Stockholms Universitet
men har med åren styrt över mot kommunikation och marknad. Det speglas även i resan på
Nobelmuseet som har gått från museilärare 2001 till dagens tjänst.
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