
Principen bakom vårt vindkraftverk

Vi hade tänkt att bygga ett vindkraftverk som var in-
spirerat av buoyant airborne turbine eftersom det är 
förmodligen framtidens vindkraftverk. Buoyant är 
så bra eftersom den inte kostar lika mycket som ett 
vanligt vindkraftverk och man kan flytta på buoy-
anten eftersom den bara sitter fast i en bas på mar-
ken. Vi vill återskapa ett sådant vindkraftverk fast i 
en mindre skala och den ska vara ändå ganska billig. 

Idén med ett flygande vindkraftverk är att den ska vara 
billig och portabel men ändå kunna generera mycket 
el. Det finns många användnings områden för ett så-
dant vindkraftverk t.ex. om man ska sätta upp ett forsk-
ningsläger någonstans så kommer man behöva el och 
istället för att ha generatorer som går på bensin så kan 
man ha ett svävande vindkraftverk. Buoyant airborne 
turbine är fortfarande i utveckling så man kan inte köpa 
dom än men dom jobbar på att få den till produktion. 

På bilden kan du se en Buoyant airborne turbine. Det var den vi 
tog insperationen från.

Vindkraftverk
Min grupp har gjort ett speciellt vind-
kraftverk som är inspirerat av det flygande 
vindkraftverket Buoyant airborne turbine. 
Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda 
jämfört med andra är att vårt flyger. Buoy-
ant airborne turbine är ett redan existeran-
de vindkraftverk som flyger. Vi använde 
teorin bakom Buoyant airborne turbine 
för att komma på hur vi skulle bygga. Det 
här reportaget beskriver hur vindkraftverk 
fungerar och hur vi byggde vårt vindkraft-
verk. I texten står det hur man skulle kunna 
förbättra vår konstruktion så att den skulle 
kunna fungera. Här kan du se hur vårt färdiga vindkraftverk såg ut. Om du vill 

vet mer om varför den ser ut som den gör så ska du läsa hela 
repotaget.



Fakta om vindkraftverk

Ett vindkraftverk omvandlar luftens rörelseenergi till 
elektrisk energi och det görs genom att vinden får tur-
binbladen att snurra. När dom snurrar så förs rörelsen 
vidare till en generator via en axel och en växellåda. 
Ett vindkraftverk kan generera el när vindhastighe-
ten ligger mellan 4-25 m/s men den mest optimala 
vindhastigheten är mellan 12-14 m/s. Vindkraftver-
ken i Sverige kan stå imot vindhastigheter upptill 70 
m/s vilket skulle vara en orkan. I Sverige så blåser det 
mer på vintern än på sommaren vilket betyder att 
våra vindkraftverk genererar mer el på vinter än som-
maren. Det är bra eftersom vi använder mer el under 
vintern. All energiproduktion innebär miljöpåverkan 
men vissa energiverk såsom vindkraft eller vattenkraft 
påverkar bara miljön när man ska bygga den för man 
behöver material och man ska köra dit materialet. När 
dom är byggda så kommer dom inte ha några utsläpp. 

Genomförandet och vår konstruktion 

Vi valde att göra en kropp/stomme utav aluminium 
eftersom det är ett lätt material men ändå starkt. Ro-
torbladen vargjorda av cellplast som är superlätt men 
också stabilt. Knoppen där rotorbladen skulle sitta 
på gjorde jag i Inventor eftersom det är ett program 
som jag har arbetat i och känner till hur den funge-
rar. Inventor är också bra om man ska 3D printa ut 
delen eftersom man kan exportera filen som en stl 
fil, vilket är ett format som en 3D printern använ-
der. Fördelen med att 3D printa knoppen är att den 
blir precis så som vi vill att den ska vara. Man slip-
per strula med att slipa och såga bitar som ska sitta 
ihop och man använder mindre material till att 3D 
printa eftersom det inte blir några delar som blir över. 

Vi hade tänkt att använda ett kullager men när vi tes-
tade den så snurrade den jättedåligt så vi valde att inte 
använda den. Vi 3D printa också ut ett fäste för gene-
ratorn så att den kunde sitta under rotorbladen där vi 
hade en gummisnodd mellan dom för att få dom att 
snurra. För att få alla delar att sitta ihop så använde vi 
lim och tejp men det skulle vart smartare om vi hade 
3D printat ut fästen så vi slapp göra ett halv taskigt 
jobba att sätta ihop delarna. För att kunna 3D printa 
ut fästen så skulle vi behövt göra en del mätningar så 
att måtten stämmer och då skulle vi behövt mer tid. På bilden ser du en förenklad illustration av hur ett vindkraft-

verk fungerar.

På bilden kan du se några av materialen som vi 
använde t.ex. mettallstängeran.



Våra mätningar

Vi lyckades inte generera el eftersom det var en för 
hög friktion mellan vår knopp och generatorn. Ett an-
nat problem var att vingarna inte utgjorde en så stor 
area. När man ska räkan ut hur mycket ett vindkraft-
verk kan generera så räknar man med arean som ro-
torbladen utgör, det är därför arean spelar stor roll. 
Vi hade också en annan utmaning och det var att få 
den att flyga tyvärr så lyckades vi inte få den att fly-
ga. Problemet var att vi inte hade tillräckligt med 
ballonger så att den orkade lyfta, vi hade lite otur 
när vi fyllde våra ballonger för mycket av heliumet 
gick till spillo, eftersom en av dom stora ballongerna 
hade ett hål så all helium läckte ut. Men om vi skul-
le ha haft mer helium så skulle vi kunnat få den att 
flyga men den skulle ändå inte kunnat generera el.  

Beräkning om hur mycket ballonger som 
behövs 

Eftersom vi inte valde ett vanligt vindkraftverk så be-
hövde vi tänka ut olika lösningar som inte många an-
dra behövde. Vi var tvungna att tänka på att inte ha 
för tungt bygga eftersom vi ville att den skulle kunna 
sväva och då om vi skulle ha en ganska tung konstruk-
tion så skulle vi behöva massor av ballonger och he-
lium vilket skulle vara oekonomiskt eftersom helium 
är ganska dyrt. Som i många byggen så behövde vi 
göra lite små ändringar t.ex. hållaren för generatorn 
var inte tänkt att behövas först eftersom vi tänkte ha 
generatorn på ställningen men gummisnodden var 
för kort så vi behövde bygga en ställning som höll 
upp generatorn. En av utmaningarna vi hade var att 
försöka komma på bra lösningar under en kort tid. 

Vi fick vårt material sent så tiden för att bygga var 
ganska kort. När vi stötte på problem så behövde vi 
komma på en teknisk och säker lösning på en kort tid 
för annars skulle vi inte hinna. Det gjorde att vissa sa-
ker kunder ha gjorts mer genomtänkt men som jag 
sagt nu massor av gånger så hade vi inte tiden till det. 
När vi väl skulle blåsa upp ballongerna så märkte vi att 
ballongerna var försmå eftersom dom inte orkade ens 
lyfta sig själva så vi behövde komma på en snabb lös-
ning. Vi tog stora runda ballonger som tillhörde sko-
lan, när vi blåste upp dom så hade vi oturen att en av 
dom hade ett hål i sig så all helium i den ballongen pös 
ut. Eftersom vi inte hade mycket helium så tog det slut 
innan vi hade tillräckligt med ballonger, så vårt vind-
kraftverk kunde inte flyga som vi hade tänkt oss men 
om man skulle ha mer helium så skulle det fungera. 

Här kan du se 
hur våra pro-
pellrar ser ut. 
Materialet som 
dom är gjorda av 
heter cellplast. 

Helium har en densitet på 0,17 kg/m3
Luft har en densitet på 1,29 kg/m3
Allting kommer väga ungefär 300gram och för att 
få reda på det i Newton så multiplicerar man det 
med tyngdaccelerationen (9,82) Då får man 2,946N 
och då vet vi att vi måste få en lyft kraft på mer än 
2,946N. För att få reda på hur många ballonger som 
behövs för 2,946N så kan man göra en ekvation. Men 
innan det behöver vi räkna ut hur mycket volym en 
ballong rymmer och en ballong är typ en cylinder så 
man tar bara r2*π*h vilket blir 7,52*π*70=12370 men 
det är i cm3. Vi vill ha det i m3 så vi tar bara och delar 
12370 med 1003 vilket blir 0,012m3. Nu kan vi skriva 
en ekvation för antal ballonger. 0,012x*9,82*1,29-
0,012x*9,82*0,14=2,946 det blir 0,135516x=2,946 sen 
ska vi få x ensamt x genom att dividera 2,946 med 
0,135516 vilket blir 21,74 som är ungefär 22 ballong-
er men vi lägger till 3 (du kan lägga till mer) för att 
den ska kunna stiga snabbare. Tänk på att det är vik-
tigt att räkna med den vikt som vindkraftverket har.
Varje ballong har en volym på 0,012m3 och då för 
att få reda på den totala volymen för alla ballonger 
blir 0,012*25=0,3m3. Det skulle vara bra att ha mer 
än vad som behövs precis som man behöver ha mer 
ballonger.



Förbättringar som man kan göra 

Olika saker man skulle kunna förbättra är att göra 
hela konstruktionen större så att man kan ha större 
rotorblad så den lättare kommer att snurra. Man ska 
också kolla över hur man kan minska friktionen mel-
lan knoppen och generatorn. Det är viktigt att tänka 
på att det kommer ta ganska lång tid att bygga den 
så se till att du har minst 2 veckor på dig att bygga. 
Eftersom du kommer behöva testa en del saker och 
komma på lite lösningar medan du bygger. Några 
saker du ska tänka på när man ska skaffa ballonger 
är att dom måste vara stora nog så att dom kan ha 
tillräckligt med helium i sig så att dom kan flyga. 

Man har två val i hur man ska sätta ballongerna an-
tingen sätter du avlånga ballonger från ena sidan till 
andra så att ballongen ligger längsmed metall kon-
struktionen. Ett annat sätt är att bara knyta fast bal-
longerna i ställningen men då kanske man behöver 
sätta dit något på sidorna så att lyften går igenom 
tunneln på rätt sätt. En annan sak att tänka på är 
hur man ska mäta hur mycket el den kommer ge-
nerera det finns tre olika sätt, antingen så mäter du 
den på marken eller så gör man så att det går en el-
kabel ända ner. Sista sättet är att man har ett ardino-
kort eller liknande som samlar in data medan den 
är i luften. Sen kan du läsa av kortet med din dator.

Våra slutsatser om hela arbetet  

Min slutsats av arbetet är att vår idé fungerar bra i teo-
rin men är svårare än vanliga vindkraftverk att byg-
ga. Det beror på många olika saker som jag tidigare 
nämnt som vikt och storlek. Den typ av vindkraftverk 
som vi försökte bygga är enligt mig framtidens vind-
kraftverk eftersom dom är minst lika bra som vanli-
ga och billigare än vanliga. Det finns redan flygande 
vindkraftverk i fullstor skala och det var där vi fick 
inspirationen. En sak som kan vara rätt svårt när det 
gäller att bygga den i en mindre skala är att få propell-
rarna tillräckligt stora men inte för stora så att man 
fortfarande kan bygga den själv. När den blir större så 
kommer vikten att öka och då kommer du behöva mer 
helium vilket kommer öka priset med ganska mycket. 

Här ser du en när bild på vår konstruktion. Där du ser tejpen är 
var vi skulle kunna byta ut mot 3D skrivna hållare. 

Här är en bild på hur propellerhuvudet ser ut i Inventor. 



Extra sida med källor mm

Källor:
Bilden med Buoyant på 
http://www.altaerosenergies.com/
bat.html

Bilden som illustrerade hur ett 
vindkraftverk fungerade 
http://bloggavindkraft1.skolblog-
gen.se/hur-fungerar-vindkraft/

Källa om heliums priser 
http://www.ballongimport.se/he-
lium1.html

Källor till fakta om vindkraftverk 
http://www.jamtkraft.se/om-jamt-
kraft/var-fornybara-produktion/
vindkraft/hur-fungerar-vind-
kraft/
http://www.energikunskap.se/sv/
FAKTABASEN/Vad-ar-energi/
Energibarare/Fornybar-energi/
Vind/Sa-har-fungerar-ett-vind-
kraftverk/

Vi tog också fakta från vårt tidi-
gare arbete och resten av bilderna 
var tagna av mig. 

Dom som jag gjorde projektet 
med var Jesper, Rasmus S och 
Zacharias. 

Det var Felix Goding som läste 
igenom mitt arbete.


