
Bygg av vindkraftverk

2015 har tagit fram nya 
möjligheter för oss, både i 
privatlivet, relationer med 
familj och vänner och i 
den tekniska branschen. 
Nya produkter har kommit 
till marknaden för en bil-
lig slant som har lockat till 
sig ögonen för många tek-
nikintresserad personer 
som vill skapa något på 
egen hand.

Principen bakom ett vindkraftverk och hur 
det fungerar. Principen är simpel, vind-

kraftverket skapar elektricitet med hjälp av 
vinden. Rotorblad fångar upp vinden som 
i sin tur driver en generator som skapar 
elektricitet.

Den översätter kinetisk energi(Rörelseener-
gi) till elektricitet. 

För genomförandet av byggandet så började 
vi att kolla upp de 
olika materialen till de 
olika delarna på vind-
kraftverket. Cellplast 
är ett bra alternativ 
till att göra rotorbladen då det är väldigt 
lätt i sig och väldigt lätthanterligt på samma 
gång.

För basen villa vi ha något som var relativt 
tungt och till det använde vi en lampfot vi 
hitttade på lagret, perfekt!

Vi fortsatte och kollade vad vi kunde ha till 
stolpen som skulle hålla upp hela huvudet 
och då valde vi PVC-rör då det är relativt 
starkt.

Cellplast i mikroskop



När vi hade valt ut ett bra material för att 
bygga alla delar i så började vi planera vårat 
byggande. Vi började med att fästa PVC-rö-
ret i basen med hjälp av skum och tejp, en 
simpel, billig och smidigt lösning.

Vi fortsatte att fästa huvudet gjort av cell-
plast i PVC-röret med hjälp av lim sedan 
placerade vi generatorn på insidan av hu-
vudet och gjorde två små hål där sladdarna 
för mätdatan kunde gå ut till Arduinon. På 
huvudet gjorde vi ett hål på främre kanten 
för att kunna dra en axel igenom. På axeln 
satt en cellplast bit utformad som en trekant 
med tre rotorblad på.

Mätdata (40 minuter/234 rader data)
Medelvärde, vindstilla: 161 mV
Medelvärde, blåst: 428  mV
Högsta värde: 1660 mV. (Motsvarar nästan 
ett AA-batteri)
Källa: Arduino

   Duracell AA-batteri

Resultat
Anledningen till att vi fick det mätdata vi fick 
berodde på flera olika faktorer. Vinden var 
inte speciellt stark denna dag vilket gjorde 
att vi aldrig översteg 1600 mV. Andra fakto-
rer är hur effektiv generator man har och 
vilken typ av generator. Vi valde därför en 
generator som inte var allt för svårdriven 
men inte heller för lätt.

Av alla grupper som gjorde vindkraftverket 
så genererade vårat vindkraftverk mest 
energi av alla. Vi toppade 1660 mV. Fram-
gången var till stor del formen på vingarna 
och materialet. Rotorbladen var gjorda av 
cellplast som vi slipade till för att ta upp 
vinden bra. Vilket gjorde att vi kunde få ut 
mer energi. 
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