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Inleiding

Niet altijd kan worden voorkomen dat dakramen, schoorstenen of bomen een schaduw werpen op een
zonnestroompaneel. Om de rendabiliteit van een zonnestroominstallatie niet te beperken, moeten er reeds bij de
planning maatregelen worden getroffen om de door schaduw veroorzaakte rendementsverliezen zo laag mogelijk te
houden. Daarbij spelen invloedsfactoren zoals de positie en schakeling van de zonnestroompanelen en in het
bijzonder de keuze van de juiste omvormer een belangrijke rol. Door rekening te houden met enkele belangrijke
planningsregels, kan elke zonnestroominstallatie zodanig worden vormgegevens dat het energieaanbod vrijwel
volledig kan worden benut.
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Effecten van schaduwvorming op de zonnestroominstallatie

Ieder zonnepaneel heeft een individueel vermogenspunt, waarop deze het hoogst mogelijke elektrische vermogen kan
afgeven, het zogenaamde Maximum Power Point (MPP). De hoogte van dit vermogen hangt vooral af van de kracht
van de zoninstraling.
Wanneer bijvoorbeeld op heldere, stralingsrijke zomerdagen dalingen van het vermogen optreden, kan dit op
schaduwvorming duiden. Maar schaduwvorming is slechts een momentopname. De daardoor veroorzaakte
energetische verliezen kunnen allen worden bepaald, wanneer de acute verliezen over een langere periode,
bijvoorbeeld één dag of een heel jaar, worden beschouwd.
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3 Schaduwvorming: een bijzondere uitdaging voor de omvormer

SMA Solar Technology AG

Afbeelding 1: Twee momentopnames van een zonnepaneel met schaduwvorming op verschillende tijdstippen gedurende de dag. Het
dagverloop van het nominaal installatievermogen in vergelijking met een situatie zonder schaduw verduidelijkt het resulterende opbrengstverlies
op deze dag.
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Schaduwvorming: een bijzondere uitdaging voor de omvormer

Iedere zonnestroomomvormer beschikt over een zogenaamde MPP-tracker. Deze zorgt ervoor, dat het zonnepaneel
continu op het MPP werkt door een kleine verschuiving van de MPP te herkennen en het vermogenspunt van de
omvormer overeenkomstig te verschuiven (tracking). Wanneer het zonnepaneel op deze wijze wordt aangestuurd, kan
deze bij elke zoninstraling het best mogelijke vermogen leveren.
Wanneer in een string (serieschakeling van meerdere zonnepanelen) afzonderlijke zonnepanelen in de schaduw
komen, veranderen daardoor de elektrische eigenschappen daarvan: het zonnepaneel heeft nu minimaal twee,
verschillend goede en meestal ver uit elkaar liggende, mogelijke vermogenspunten.
De aangesloten zonnestroomomvormer moet dit herkennen en beslissen, op welk van deze beide vermogenspunten,
de lokale MPP (LMPP) of de globale MPP (GMPP), momenteel het hoogste vermogen beschikbaar is.
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4 SMA ShadeFix

Om niet onnodig energie te verliezen bij het zoeken naar het vermogenspunt bewaken conventionele MPP-trackers
alleen het nabijgelegen vermogenspunt. Daarbij wordt een eventueel alternatief vermogenspunt niet waargenomen.
Het momentane vermogen van de zonnestroominstallatie kan daardoor duidelijk lager zijn dan het op basis van de
schaduwvorming zou hoeven zijn.

Afbeelding 2: Een deels beschaduwde string heeft een karakteristieke curve met meerdere vermogensmaxima, waarop de MPP-tracker kan
blijven staan. Echter slechts op één van deze vermogensmaxima, de globale MPP (GMPP), levert de string het momenteel grootst mogelijke
vermogen.
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SMA ShadeFix

Dankzij de constante doorontwikkeling van de bewezen MPP-trackings van de SMA zonnestroomomvormer, vindt
SMA ShadeFix ook bij beschaduwde zonepanelen betrouwbaar het punt met het momenteel hoogste vermogen. Met
SMA ShadeFix detecteert de zonnestroomomvormer de aanwezigheid van meerdere vermogensmaxima binnen het
beschikbare bedrijfsbereik, zoals met name voorkomt bij schaduwvorming. Op die manier kan de
zonnestroomomvormer het energieaanbod van het zonnepaneel onder alle omstandigheden nagenoeg volledig
benutten. De door de gepatenteerde zoekmethode veroorzaakte vermogensverliezen zijn nauwelijks meetbaar en
kunnen volledig worden verwaarloost. Dit is een duidelijk verschil met zonnestroominstallaties, waarin op elk
zonnepaneel elektronische regelaars voor de vermogensoptimalisatie zijn geïnstalleerd. Deze kunnen weliswaar in
geval van een compleet beschaduwd zonnepaneel een restvermogen gebruiken, maar zij veroorzaken tijdens bedrijf
zonder schaduw vermogensverliezen en leveren daarom over de gehele bedrijfstijd gezien een lagere
energieopbrengst.
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5 Planning van zonnestroominstallatie met schaduwvorming

SMA Solar Technology AG

Wanneer de toepassing van SMA ShadeFix in vergelijking met vast geïnstalleerde vermogensoptimalisatie over de
gehele bedrijfstijd wordt beschouwd, is de opbrengstwinst bij licht tot gemiddeld beschaduwde zonnestroominstallaties
met SMA ShadeFix hoger.

Afbeelding 3: Opbrengsttoename door SMA ShadeFix in vergelijking met vermogensoptimalisatie op elk PV-paneel in verschillende
schaduwsituaties.

Bovendien wordt voorkomen, dat door de toepassing van extra onderdelen de betrouwbaarheid en de
beschikbaarheid van de zonnestroominstallatie wordt verminderd. SMA ShadeFix biedt de mogelijkheid om de
rendabiliteit van beschaduwde zonnestroominstallaties te waarborgen, doordat hogere investeringskosten worden
verhinderd en de opbrengst wordt gemaximaliseerd.
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Planning van zonnestroominstallatie met schaduwvorming

Om de rendabiliteit van tijdelijk beschaduwde zonnestroominstallaties te waarborgen, moeten de door schaduw
veroorzaakte rendementsverliezen al bij de planning zo laag mogelijk worden gehouden. Als hulp voor de
installatieplanner worden hieronder de belangrijkste regels bij de planning beschreven.

5.1

Keuze van het dakgedeelte

De minimalisatie van energieverliezen bij gedeeltelijk in de schaduw liggende paneelstrings berust op het principe dat
de zonnestroomomvormer in staat moet worden gesteld de beschaduwde zonnecellen elektrisch te omzeilen en zo de
daarmee parallel geschakelde onbeschaduwde zonnepanelen van dezelfde string optimaal te benutten. Het toch al
verminderde vermogen van de beschaduwde zonnecellen kan in deze tijd niet worden gebruikt. Bij de keuze van het
dakgedeelte waarop de zonnestroominstallatie wordt geplaatst moet er daarom op worden gelet dat dit gedeelte en
daarmee het zonnepaneel niet langdurig in de schaduw komt te liggen, vooral niet op tijden met een hoge
zoninstraling (op het midden van de dag, in de zomermaanden). Om de energetische consequenties van de
schaduwvorming in te schatten, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van het beschaduwde oppervlak en
de verandering ervan in de loop van het jaar, kunnen speciale simulatieprogramma's worden gebruikt.
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5.2

5 Planning van zonnestroominstallatie met schaduwvorming

Keuze van de wijze waarop de panelen worden geschakeld

Ook de manier waarop de zonnepanelen zijn geschakeld is van grote invloed op de energieopbrengst. Daarom moet
altijd eerst het verloop van de beschaduwing worden geanalyseerd. Het aandeel van de beschaduwde PV-panelen in
verhouding tot de volledige string en het verloop van de schaduw gedurende de tijd zijn belangrijke karakteristieken
voor een zonnestroominstallatie met schaduwvorming. Voor het omgaan met zonnestroominstallaties met
schaduwvorming hebben de volgende strategieën zich bewezen:
• Wanneer slechts enkele zonnepanelen en/of slechts een kleine deel van de zonnepanelen (bijv. < 10 % van het
totale aantal) in de schaduw komen te liggen, kan de schaduw gelijkmatig over de strings worden verdeeld.
• Bij een sterke beschaduwing is het zinvol de beschaduwde en onbeschaduwde zonnepanelen gescheiden te
regelen. Hierbij geldt:
– Zonnepanelen met ongeveer gelijke instraling combineren.
– Geen parallelschakeling van strings met verschillende instralingen, maar iedere string voorzien van een
aparte MPP-tracker. Hiervoor kunnen vele kleine zonnestroomomvormers worden gebruik of omvormers met
multistringtechniek.
– Voor de maximalisatie van de energieopbrengst moet SMA ShadeFix worden gebruikt.
– Bij zeer regelmatige schaduwvorming of schaduwvorming over een groot oppervlak kan het toepassing van
vermogensoptimalisatie op het zonnepaneel van voordeel zijn. Om de nadelen te vermijden, moet erop
worden gelet, de betreffende strings afzonderlijk op een MPP-tracker te gebruiken en alleen de door de
schaduwvorming getroffen zonnepanelen met een vermogensoptimalisatie uit te rusten.

5.3

Keuze van de omvormer

De keuze van de zonnestroomomvormer beïnvloedt eventuele opbrengstverliezen door schaduw. Let daarbij in het
bijzonder op de volgende punten:
• Zonnestroomomvormers met een groot ingangsbereik kunnen ook bij schaduw en de daardoor veroorzaakte
vermindering van de MPP-spanning nog steeds het optimale vermogenspunt instellen.
• Zonnestroomomvormers met een regeling van afzonderlijke strings kunnen ook in de schaduw liggende
zonnepanelen in de buurt van het optimale opbrengst regelen en een groot deel van de mogelijke verliezen
vermijden.
• Om rendementsverliezen door schaduw zo laag mogelijk te houden is het nodig om voor de beschaduwde
strings een zonnestroomomvormer te gebruiken, waarvan de MPP-tracking het bestaan van meerdere
vermogenspunten kan herkennen.
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