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Principen med ett vindkraftverk är att skapa en rotationskraft från vindens 

kraft för att sedan skapa elektricitet med en generator av rotationskraften. Vi 

valde att ha tre lätta vingar på en plattform som håll upp at ett pvc rör. 

Vingarna är gjorda av cellplast som är starkt och lätt. Vi tillsatte en vikt som 

var en gammal lampa som bas för att hålla konstruktionen stående.  

Jag och Martin som vart klara först med våra faktablad om vindkraftverken och 

om Luftförvärmare. Jag och Martin valde att föra en prototyp i Inventor och jag 

skulle göra Vindkraftverket och Martin skulle göra Luftförvärmare. Jag hade en 

klar idé om hur konstruktionen skulle se ut så fick vi en tydlig bild av 

Byggprocessen.  

Här är version 1.0, det är en sketch på 

hur modellen kan se ut och jag valde att 

utveckla den senare eftersom. Det 

första vi ändrade från denna modell var 

skalan för att bättre matcha PVC rörens 

storlek. Senare under byggprocessen 

valde jag att göra om huvudet på 

vindkraftverket för att ha mer rum för 

att använda delarna och få plats för hjul 

för högre verkningskraft.  

 

Jag valde att öka verkningsgraden genom att använda ett stort hjul på axeln för att sedan ha 

ett band som går till ett litet hjul på generatorn, detta ökade verkningsgraden enormt och 

man kan de hur mycket mer generatorn snurrar 

med bara lite kraft från vingarna. I början tänkte vi 

bygga våra vingar i aluminium med vi såg sedan 

materialet cellplast som vi sedan kom att använda. 

Vingarna skars ut med en cellplastskärare som är 

kopplad till en spänningskub. Skäraren består av en 

metalltråd som blir varm och skär i plasten.  
Det är viktigt att inte röra vajern för att 

den är mycket varm. 

Version 1.0 



Jag skar ut en form som påminner om en 

vinge, sedan arbetar jag med vingen med en 

dremel, det tog lång tid men resultatet vart 

mycket bra. Det tog ca 2 lektioner med det 

var det värt. En vinge gick sönder men det 

lagades med limpistol senare.  

 

 

Vi skrev ut tre delar i 3D-skrivaren, 

vinghållaren och bandhjulet. Vinghållaren 

höll vingarna tillsammans på nosen. 

Bandhjulet ökar effekten genom att snurra 

ett stort hjul som sitter ihop med ett mindre 

hjul så att de mindre hjulet snurrar 

snabbare. Generatorhållaren håller 

generatorn på plats utan att limma på 

generatorn. Våra delar var små så det tog 

bara ca 40 min att skriva ut. 

 

När jag gjorde huvudet valde jag att ha 

mycket rum att bygga i. Jag skar ut en fyrkant 

i cellplast och sedan gröpte ut innehållet 

med en kniv. Vingaxeln sitter på plats med 

kullager som sitter i fören och i bakre delen. 

Detta håller vingarna stabila även om de 

snurrar mycket snabbt. Generatorn sitter 

stabilt i en hållare som vi gjorde i 

3Dskrivaren. 

Sladdarna sitter ihop med vår Arduino som 

Martin programmerade. Resultaten loggades 

på vår dator. Alla resultaten sparade jag i ett 

text dokument. Jag skapade en 

sammanfattning av våra resultat som du kan 

läsa här under. 

 

 

 

 

Vår Arduino hålls fast med gummiband i 

våran bas 

Hjulet sitter stabilt i huvudet. 

Man måste kolla så att orienteringen på 

delarna är bra. 

Färdiga vingar. 



Resultaten 

Resultatet var en lista med 234 rader med en rapport om antal mV under just den 

tiondesekunden som provet togs i ca 40 min.  

Medelvärdet med vindstillan är 161 mV 

Medelvärdet utan vindstillan är 428 mV  

Våran bästa mätning är 1660 mV.  

1.5V har också ett vanligt fulladdat AA Batteri. 

Våra mätresultat var de bästa av alla 

vindkraftverksgrupperna, vi lyckades så bra för att 

våra vingar var lätta och starka. Vårt upplägg på 

generatorn och vingarna skapade mycket bra effekt 

på vår generator.  

Våra vingar var nästan identiska och det skapade en bra balans på axeln som ledde till att vi 

hade mindre friktion och kunde snurra längre. 

För att få mer i hållande resultat är det bra att ha ett högt vindkraftverk. Man kan också 

mygga större vingar för att fånga mer luft.  

Överlag är jag mycket nöjd med våra resultat och jag kan se i framtiden att många hushåll 

kan ha personliga vindkraftverk på sin tomt. Man ser också problemet med vindkraftverk när 

vi testade, Vindstillan kunde vara i flera minuter och vi letade efter nya ställen där det blåste 

mer men sanningen var att det helt enkelt inte blåste då. 
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