
Flygande vindkraftverk

Ett flygande vindkraftverk producerar större mängder med el 
jämfört med ett normalt vindkraftverk och kostar mindre att 
bygga. I vår grupp kom vi på att bygga ett vindkraftverk hem-
ma bruk.

Vår princip: Vårt flygande vindkraftverk var menat att 
få upp så mycket luft så möjligt så vi ville ha det i luften 
så inget skulle vara i vägen för den vinden att träffa pro-
pellrarna. Hur vi skulle få den att flyga var att vi skulle 
sätta ballonger i våra aluminium ramm. Sedan skulle vi 
ha en generator som satt under propellerhuvudet som 
genererade energi när huvudet snurrade. Många kanske 
undrar hur vi ska få energin till dator så vi ska kunna få 
mätresultat, vi satte en el-kabel från generatorn till da-
torn men vi kunde inte dra i kabel så vi satte också ett 
tyg snöre i rammen.



Hur vi gick till väga: Så hur vi gjorde vårt ekonomiska ”fly-
gande” vindkraftverk var att byggde en cylinder av tunt alumi-
nium, tejp, lim och en väldig massa ilska efter som att limmet 
vi fick funkade inte att limma metall på varandra och tejpens 
klister var inte det bästa så vi bytte till nya grejer (lim och tejp) 
och så reparerade vi det som hade gåt sönder under natten. 
Under denna tid satt även några av oss och filade iordning våra 
propeller vingar av cellplast som vart lite för stora men lätt fix-
ade, problemet med vingarna vart att när vi började limma så 
började även vingarna att smälta men vi lyckades rädda dom 
innan det vart alldeles för stor skada. När alla problem var fixa-
de så skulle vi ut och ta värden av el från vindkraftverket, men 
vi hade för korta vingar så det vart inte något momentum så 
ingen el genererades som ledde till att vi inte fick några värden. 
Inte bara vingarna var fel men vi fick fel sorts ballonger först 
så vi fyllde ett par av fel ballonger med helium sen fick vi stora 
ballonger som inte var hela så vi hade en ballong som inte lyfte 
vindkraftverket all.

Mätnings resultat: Efter som vårt vindkraftverk varken flög 
eller snurrade så fick vi inga mätnings värden, men vi kan ju 
säga att vi fick en konstant nolla genom hela timmen.

Analys av mätning: Det som hände för att vi fick noll i mät-
ningen var att våra propellrar var för stora och propeller huvu-
det vart lite för tryckt mot aluminium röret. Vi fick också inte 
upp den i luften för att vi fick fel ballonger och sedan tog heliu-
met slut, så den kunde inte lufta från marken.


