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Projektopgave 

Indledning 

I 4.a har vi valgt at arbejde med vindmøller og solceller. Vi vil prøve at gøre så kul og olie bliver 

mindre brugt. Derfor vil vi gerne give nogen forslag til, hvordan miljøet bliver renere ved at bruge 

vedvarende energi. Vores problemformuleringer kommer her: 

Problemformulering 

Vi vil gerne undersøge om det kan lade sig gøre at bygge en vindmølle med solceller på vingerne? 

Hvilke udfordringer kan der være ved at have en vindmølle med solceller? 

Undersøgelse - Vindmølle model 1 beskrivelse - resultater 

For at undersøge vores problem fik Malika en ide om at sætte solceller på en vindmølle, så får man 

både vind og strøm på en gang. Vi har bygget en model af en vindmølle med solceller. Det har vi 

brugt til vores model: Vi har brugt en træklods, et pap rør, trådrulle, træpind, pap, plastikkrus, 

tegnstifter, lim, maling og solceller. Hvordan vi har bygget vores solceller: vi tog tre sandplader, 

ståltråd, tape og lamineringspapir. Vi satte ståltråden på sandpladeren med tape skiftevis på over - 

og underside, og så lamineret vi den. En solcelle kan lave 1,5 V, det samme som et almindeligt 

batteri. Solcellerne er sat sammen med minus og plus. 

 

Vi har ringet til Carsten Essler Helmer fra dansk Solcelleforening, og stillede ham nogen spørgsmål 

og fik svar fra ham: 

1. Er der forsket i at udvikle solceller, som kan bygges ind i ting? Svar: ja, de gør.  Der er nogle 

folk, der arbejder med at bygge solceller ind i tage. 

2. Er der forsket i at udvikle solcelle, som kan støbes ind i det materiale, som vingerne er lavet 

af? Svar: det tror jeg faktisk godt, der er nogen der arbejder på, men de er ikke nået ret 

langt. Det er ikke noget, man kan tale om endnu. 

3. Kan det lade sig gøre at bygge en vindmølle med solceller på vingerne? Svar: Det er der 

ikke nogen der har prøvet endnu, men jeg tror ikke det går særligt godt for vingerne skal 
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være meget stærke, når de skal kunne dreje rundt. For solcellerne har ikke nok til at dreje 

vingerne rundt. Solceller er ikke holdbare nok til at være på vingerne. 

4. Hvilke udfordringer vil der være? Svar: solceller er ikke stærke nok til at være på vingerne 

der er på vindmøller. Der er ikke nogen der har prøvet at bygge det endnu. 

5. Kan det betale sig? Svar: ja det kan godt betale sig at lave solenergi og vindenergi samtidig.  

 

Undersøgelse - Vindmølle model 2 beskrivelse 

Når solcellen får lys giver den strøm til vindmøllen, og så laver vindmøllen strøm ved at dreje 

rundt. Vi bruger fx strøm til computer, telefoner, ipad, tablet, vaskemaskine, opvasker, lys, el-biler 

osv. For at vindmøllen virker skal den have en E-Motor/generator. Lego vindmøllen er fra Lego 

Education. 

                             

Konklusion 

 I vores undersøgelser er vi kommet frem til, at der ikke er nogen, som har prøvet at bygge en 

vindmøller med solceller endnu.  Men vi fandt også ud af, at der er nogen der har forsket på det.  

Vingerne på vindmøller skal være meget stærke for at kunne holde solceller, og solceller skal være 

holdbare nok til at kunne være på vingerne. En anden mulighed er at der udvikles en ny solcelle, 

som kan støbes ind i vingen, men vores teknologi kan ikke sådan noget endnu. 
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