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Innledning

Resultater

Ikke-fornybar energi, som olje, kull og gass, har vært ekstremt 

nyttig og revolusjonerende på verdensbasis, men det fører til 

store skader for miljøet. Over lengere tid er ikke dette særlig 

bærekraftig,  og derfor kan fornybar energi være en mye bedre 

løsning, spesielt for miljøet: det fører til mindre utslipp og tar i 

bruk av naturlige ressurser, som vann, sol og vind, som i et 

lengere tidsrom, så går vi ikke tom for disse ressursene.  

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens 

behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å 

tilfredsstille sine behov igjen. Jeg har valgt dette forsøket siden 

jeg syntes det er interessant og viktig, spesielt siden verden nå 

opplever global oppvarming og klimaendringer. Ved å ta i bruk 

fornybar energi, kan vi senke farten for disse endringene. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

I forsøket har vi bygd Savonius-vindmøllen for å prøve å lage vår 

egen strøm. Savonius-vindmøllen er en vertikal vindmølle som er 

plassert over en generator, lagd av kobbertråd og magneter. 

Forsøket gikk ut på å få vindmøllen til å snurre, for å så få 

magnetene til å lage et elektromagnetisk felt sammen med 

kobbertråden for å deretter lage strøm. Vi påfører vindmøllen 

energi, enten ved at vi snurret på den selv eller blåste inn i 

møllen, fikk magnetene til å dra med deg elektroner fra 

kobbertråden gjennom hele kretsen, som var det som dannet 

elektrisitet. I generatoren blir vindmøllens bevegelsesenergi 

gjort om til mekanisk energi, og deretter elektrisitet.  

Enkelt forklart er elektrisitet fysiske fenomener knyttet til 

negativt eller positivt ladde partikler i ro eller bevegelse. 

Før vi begynte å gjøre selve målingene over hvor mye elektrisitet 

vi klarte å lage med vindmøllen, testet vi om strøm kunne gå 

gjennom spolene i det hele tatt, ved hjelp av et multimeter. 

Multimeteret viste hvor mye motstand spolene hadde, som 

betydde at det gikk strøm gjennom kobbertråden. 

Bilder av Savonius-vindmøllen som er brukt i forsøket. Vindmøllen er satt sammen av en plastflaske, planker og en spisepinne som utgjør selve vindmøllen og magneter og 
kobbertråd som generatoren. Kobbertråden er spunnet i 4 spoler, med 200 viklinger på hver av de 4, som lagde en krets. 

Her kan vi se hvor mange Ampere som ble dannet i sekundet fra 
bevegelsesenergien til vindmøllen. Ampere er en standard måleenhet for 
elektrisk strøm. Det meste vi fikk i denne målingen var 0,002 Amp. 
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Her kan vi  se hvor mange Volt som ble dannet i sekundet ettersom at vi fikk fart 
i vindmøllen. Volt er en standard måleenhet for elektrisk potensial, altså 
spenning. Den høyeste målingen for Volt ente opp på ca. 5,8. 

Kildehenvisninger

Alt i alt, kunne vindmøllen blitt satt sammen på en bedre måte. 

Kobbertrådene skulle ha vært rett under magnetene, og 

magnetene skulle vært plassert så nærme som bare mulig  

kobbertråden. I tillegg kunne vi hatt enda bedre utstyr, som 

riktig kobbertråd og sterkere magneter, så hadde vi nok fått 

bedre resultater og produsert mer strøm.  Allikevel klarte vi på 

en måte å danne strøm, bare ekstremt lite. Ved bruk av 

vindmøller kan vi bare utnytte maks 60% av bevegelsesenergien 

til vinden uansett fra en ordentlig vindmølle, ellers hadde vinden 

bak vindmøllen forsvunnet helt, så i vår vindmølle var det ikke 

mye vi fikk tatt opp uansett, på grunn av en litt dårlig konstruert 

vindmølle. 

Vindmøllen klarte å produsere veldig små mengder med 

elektrisitet.  Vi fant ut av hvor mange Watt vindmøllen kunne 

produsere ved å måle hvor mange ampere og Volt vindmøllen 

kunne lage. Vi målte først hvor mange ampere, som var rundt 

0,002. Deretter målte vi 0,058 Volt. Ved å gange disse sammen 

fikk vi hvor mye Watt: 0,000116 Watt, som er tilsvarende 116 

Mikro-Watt. Ved å gjøre noen beregninger kunne vi finne ut av 

hvor lang tid det hadde tatt å lade opp et iPhone-batteri med en 

batterikapasitet på 2,5 A/h, med vår vindmølle. Siden dette 

batteriet trenger omtrent 5 volt for å kunne lade i det hele tatt, 

hadde batteriet trengt  tilsvarende 12,5 Watt i timen for å kunne 

bli fulladet. For å finne ut av hvor lang tid det tok for vår 

vindmølle å lade opp til et fulladet batteri, måtte vi dele 12,5Wh 

på 116*10-6 W. Det ville tatt 107 759 timer, altså 12,3 år. 

Newton, Savonius Vindmølle 
https://newton.no/uploads/moduler/1134/OppgavearkSavonius.pdf

Harald Brandt, Odd T. Hushovd, Cathrine W. Tellefsen (2020)
Naturfag SF, Ascheoug Undervisning


