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Innledning

Resultater

«Uten energi stopper verden opp». Den industrielle revolusjonen 
introduserte verden for fossile energikilder. Dette har ført til 
store utslipp av CO2 til atmosfæren. Det grønne skiftet handler 
om å erstatte fossile energikilder med fornybare energikilder, og 
det er her vindkraft kommer inn (equinor, u.å). Vindkraft er en 
fornybar energikilde, der generatoren i turbinen omdanner 
bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi. Det interessante 
med vind er at det har stort potensiale. Det finnes mye vind og 
det kan bli brukt på mange positive måter. F.eks. pumpekraft og 
offshore vindkraft (UngEnergi, 2020). 

Det er to type vindmøller: Horisontal akse vindturbin (HAWT) og 
vertikal akse vindturbin (VAWT). HAWT er den vanligste 
vindturbinen som brukes i dag, mest fordi de er effektive. 
Modellen har tre vinger som blir holdt sammen av turbinen. 
Disse turbinene plasseres sammen i store vindparker, pga. lavere 
kostnader (strøm.no, u.å). I forhold til HAWT har VAWT en stor 
fordel på urbane applikasjoner der vindretningen kjapt endrer 
seg. Vindturbinen er liten og fungerer bra uavhengig av 
vindretning og turbulente forhold, pga. en rotasjonsakse som er 
vinkelrett på bakken. I tillegg kan de avgi mindre støy grunnet 
lavere rotasjonshastighet (ScienceDirect, u.å).

For å finne den maksimale effekten ble vindmøllen koblet til et 
program kalt Pasco Capstone. Jeg brukte programmet til å måle 
og logge strøm og spenning. Da leste vi av en vekselspenning og 
vekselstrøm, og registeret maksimal verdier. Regnestykket blir  
effekt = spenning*strøm, P=U*I= 4 V * 0,065 A = 0,26 W.

Dersom vinden hadde vært så sterk at turbinen roterte som på 
det raskeste i dette forsøket, ville man fått en maksimal effekt på 
0,26 W. I løpet av et døgn kunne vindmøllen få produsert denne 
energimengden: E = P*t = 0,26 W*24 h=6,24 Wh.

Diskusjon

Teori og framgangsmåte

Hva er vind? Vind er luft i bevegelse. Lufta på bakken blir varmet 
opp av sola, som får lufta til å stige oppover. Varm luft er lettere 
enn kald luft. Dette skaper trykkforskjeller. Ved bakken blir det 
lavtrykk, og lengre opp i lufta høytrykk. Luftmasser som 
sirkulerer fra høytrykk til lavtrykk får trykkforskjellene til å 
jevne seg ut. Dette kaller vi vind. Vi plassere vindturbiner høyt 
fordi vinden er sterkest høyt over bakken (UngEnergi, 2020). 
Vindens hastighet bestemmer hvor mye energi det er i vinden. 
Energien i vinden øker når vindhastigheten øker. Energien øker 
med 3. potens av vindhastigheten. Dvs. ved lett bris 
(vindhastighet 6 m/s) er vindenergien 39 W/m2, mens frisk bris 
(vindhastighet 10 m/s) har en vindenergi på 615 W/m2 

(Energisenteret, u.å).

En vindturbin kan maks utnytte 59% av bevegelsesenergien i 
vinden som passerer bladene, i følge Betz’ lov. Under 
omgjøringen av vindenergi til elektrisk energi vil litt av energien 
gå tapt. På grunn av Betz’ lov kan ikke 41% av vindens 
bevegelsesenergi brukes, og de aller fleste møllene er heller ikke 
effektive nok til å omgjøre 59%. Når generatoren produserer 
elektrisk energi, vil også litt av energien gå tapt i form av friksjon 
og varme. På grunn av tapt energi vil man sitte igjen med 
omtrent 40-45% av vindens energi som elektrisk kraft 
(UngEnergi, 2020).

Fordelene med vindkraft er at det er fornybart, miljøvennlig, en 
aktuell ressurs og har stort potensiale. Ved utbygging av 
vindkraft kan vi spare olje, kull og gass og heller produsere 
elektrisk energi fra bevegelsesenergi (equinor, u.å). Hvordan 
fungerer dette? Dette fungerer ved hjelp av en generator. En 
generator består av to deler: magneter og kobberledninger som 
er surret rundt i en ring. En av delene vil være i ro, mens den 
andre i bevegelse, rotasjonsbevegelse. Når generatoren får 
rotoren til å rotere, med vind, vil magnetfeltet rundt magnetene 
påvirke kobberledningene slik at det oppstår spenning og strøm 
i dem (UngEnergi, 2020).

Til høyre er det bilde av hvordan lyspæren lyser når vindmøllen roterer

Her kan du se bilde av de to forskjellige vindturbinene. Til høyre ser vi HAWT, en horisontal akse vindturbin, og til venstre ser vi en VAWT, en vertikal akse vindturbin. På bildet står navn (på 

engelsk) på hva de forskjellige elementene heter. En stor forskjell på vindturbinene er at generatoren til HAWT ligger på toppen, i hodet på vindturbinen, mens i VAWT er den på bunnen og 

fanger opp elektrisk energi. (Lastet ned 12.05.2021 fra youngji.medium.com)

(Lastet ned 12.05.2021 fra www.lyspunktet.no)

www.nmbu.no

UngEnergi (2020, 29/7). Hva er vindkraft. Lastet ned 12.05.2021 

fra  ungenergi.no

UngEnergi (2020, 14/7). Hvordan virker en generator? Lastet ned 

12.05.2021 fra ungenergi.no

Equinor (u.å) Det grønne skiftet. Lastet ned 12.05.2021 

www.equinor.com

ScienceDirect (u.å). Vertical Axis Wind Turbine. Lastet ned 

12.05.2021 fra www.sciencedirec.com

Energisenteret (u.å). Vind. Lastet ned 12.05.2021 fra eis.no

Tabellen viser vindmøllens maksimale målinger i spenning og strøm. I tillegg til 

beregnet effekt ( P= U*I)

Kildehenvisninger

Dersom den maksimale effekten skal bli større, er det noen 
endringer som må gjøres med vindmøllen. For å forbedre 
vindmøllen kunne jeg ha redusert avstanden mellom magnetene 
og spolene, slik at magnetfeltet hadde blitt sterkere. Jeg kunne 
også byttet ut magnetene med noen sterkere magneter, og ha 
flere viklinger på spolene. Eller så kunne jeg ha lagd en større 
turbin, slik at den genererer mer energi

For å få et dypere innsikt i forsøket kan man regne ut hvor lenge 
vindmølla må gå for å full lade en IPhone XR.  Beregningen vil se 
slik ut: Batteriet på mobiltelefonen har kapasiteten 2942 mAh = 
2,942 Ah. Hvis man lader batteriet ved en spenning på 5 V, 
innebærer dette at energimengden i batteriet er 5 V * 2,942 Ah = 
14,71 Wh. For å full lade batteriet til mobiltelefonen, ville altså 
vindmølla gått for fullt i 14,71/6,24 = 2,4 døgn.

En til måling er å måle vindhastigheten. Med en vifte kan du 
beregne og vurdere hvor effektiv vindturbinen er. I tillegg til å 
regne ut energien i vinden og den elektriske energien som 
kommer ut. Til slutt kan man sammenligne resultateten med 
Betz’ lov.

Forsøket går ut på å lage en Savonius vindturbin (se bilde over), 
en VAWT modell, som skal brukes til å finne målinger, som f.eks. 
maksimal effekt. Vindturbinen har en enkel struktur og kan 
fange opp vind fra alle retninger. Ovenfra ser det ut som to 
skjeer som vender motsatt retning. De er koblet sammen i 
midten med en rotor, eller i min modell med en blomsterpinne. 
(ScienceDirect).


