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Indledning 
Vi er meget afhængige af at have strøm for at kunne overleve i rummet, derfor har vi valgt at arbejde med 

hvilke former for energikilder man måske kan bruge til at lave strøm og varme til en forpost i rummet.  

Forposten har vi valgt skal være på Mars da man mener der måske kan komme til at bo mennesker her. Vi 

har set på hvilke former for energi vi bruger på Jorden og snakket om hvilke af dem vi vil undersøge 

nærmere. Vi har valgt at se på Biogas, solenergi, brint og vindenergi.  Vi har bygget modeller af vores 

energiposter på Mars og undersøgt hvordan de laver strøm og om det måske kan virke på Mars. 

 

Problemformulering 
Vi vil undersøge hvordan man kan lave elektricitet på Mars 

 Hvad skal man bruge til et biogasanlæg? Og hvordan producerer det strøm? 

 Hvordan laver vindmøller strøm?  

 Hvordan virker en solcelle?  

 Hvordan kan man lave energi af brint? 

 Hvilke fordele og ulemper er der ved disse energiformer på Mars? 
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Energiformer 
Vi har undersøgt biogas, solenergi, vindenergi og brændselsceller. Vi ved der ikke findes kul, olie og vand på 

Mars, derfor kigger vi ikke på disse energiformer. 

Biogas 
De tre vigtigste ting et biogasanlæg laver er: strøm, varme og gødning.  

Vi har lavet en stor model af et biogasanlæg og undersøgt hvordan et biogasanlæg fungerer.  

Vores model består af en modtagertank, luftrensning, blandetank, pasteuriseringstank, reaktor, lagertank, 

gasrensning, gaskedel, chp-enhed og et elnet. 

Kort fortalt så omsættes gylle fra dyr og mennesker og madaffald til strøm, varme og gødning. Det sker ved 

at gylle og affald varmes op og i tanke uden ilt hvor nogle bakterier spiser det og omsætter det til prutter -

altså gas.  

En ko producerer ca. 22 tons gylle 

om året. Det svarer til ca. 300 l 

fyringsolie. Kyllinger producerer 

mest gylle, så vi foreslår at vi 

tager en masse æg med og ruger 

ud.  
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Solenergi 
Solceller er lavet af kostalin, silikat, alemidiom og glas. Nå solen skinner på kostalinen producerer den 

strøm.  

Solen skinner på kostalin  

-elektronerne køre fra toppen af solcellen 

til bunden 

Solceller laver strøm af solens stråler  

-Solens stråler laver energi 

-der er satellitter med solceller 

-der er mange solceller i Danmark          

  

Vi har undersøgt skolens solcelleanlæg og fundet ud af at vi producerer mest solenergi i maj, juni og juli og 

mindst i vintermånederne. Det er fordi der er flere solskinstimer i foråret og om sommeren. På Mars er 

afstanden til solen længere end på Jorden. Det betyder at solens stråler er ikke er så kraftige som på 

Jorden. Et solcelleanlæg skal have meget  plads og der skal bruges rigtig  mange solceller for at man kan 

lave nok strøm. På skolen har vi solceller og det er ikke nok til at vi kan lave al vores strøm selv hele året. Vi 

tror det er bedst at placere vores solceller på midten af Mars, altså ved Ækvator. Solen er en evig 

energikilde, så derfor er det godt at bruge solceller. 

Vi har fundet ud af at man allerede bruger solenergi på Mars på de robotter, der bliver sendt derop. 
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Vindenergi 
På det meste af Mars er der vind. Der er vind på Mars nogenlunde lige som på jorden. Sandstorme?? 

Vi har lavet en lille model af en vindmøllepark på Mars. Vi har brugt cykeldynamoer som møllens krop og 

sugerør til stangen og lavet vinger i papir og sugerør. Vi har prøvet at efterligne formen på de rigtige 

vindmøller, som gør at vinden bruges bedst. 

Vi har undersøgt hvordan en dynamo ser ud og hvordan den laver strøm. Den laver strøm ved at hjulet 

drejer rundt så en magnet inde i en spole drejer rundt. Så laver den strøm så pæren kan lyse. 

Vindmøller producere elektricitet ved at vinden for vingerne til at dreje rundt så generatoren inde i 

kroppen drejer rundt som i en dynamo.  
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Brintenergi 
Vi ved man kan køre biler på brint så derfor vil vi undersøge om man kan lave strøm med et brintanlæg? 

Vi skal bruge noget), brint (H2) og Oxygen (O) Der er ikke så meget ilt på Mars, men der er meget kuldioxid 

(CO2) i luften (atmosfæren). Vi har læst at man kan skille CO2 ad, så vi tror man kan få oxygen på den 

måde. Vi har også fundet ud af at der er masser af brint i undergrunden på Mars. Så skal vi bruge nogle 

beholdere, der kan opbevare, skille og samle atomerne. 

Vi tage CO2 fra atmosfæren som vi skiller ad til CO og O. Vi tager O’et over i beholderen med ilt til 

produktionen af vand og strøm i vores brændselsceller.Der kommer vand ud  af 2 H’er og 1 O det er det der 

kommer ud af processen. Der kommer også elektricitet. Det er godt for vi har brug for vand for at overleve, 

og det er der ikke rigtigt på Mars. Vi har også fundet ud af at man kalder det for brændselsceller. 
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Konklusion 
Vi har fundet ud af at vi godt kan bruge solceller til at lave strøm på Mars, men vi skal bruge et større anlæg 

end på Jorden fordi der er langt til solen. Man kan producere strøm på Mars ved hjælp af vindmøller fordi 

der er storme som laver vind så vindmøllen drejer rundt og laver energi. Vindmøller har de forhindringer at 

der er sandstorme. Vi skal bygge det ned af bakker (for der er der mest vind). Man kan bruge et 

biogasanlæg på Mars. Men først efter noget tid fordi der skal være nok afføring og madaffald før vi kan 

starte anlægget. Vi kan både få fjernvarme og elektricitet og gødning til planter. Vi kommer også af med 

vores affald fra mad og toiletbesøg i stedet for kloarker. Der er brint og CO2 på Mars, så hvis vi kan skille 

CO2 så vi får ilt, så kan vi lave energi og vand med brændselsceller. Men vi ved ikke nok om hvor meget 

energi det skal bruges for at spalte og samle atomer. Det kan være en smart måde at få vand på. 

 

 

 

 

 

Kilder 
   

Terry Cash:  Elektricitet og magnestisme 

Ole Bygbjerg: Solsystemet 

www.naturteknologifaget.dk 

www.rummet.dk 

www.rumrejsen.dk 

www.climate.dk 

www.økolariet.dk 

DTU + foredragsholder fra DTU 

Diverse internetsider ??? 

http://www.naturteknologifaget.dk/
http://www.rummet.dk/
http://www.rumrejsen.dk/
http://www.climate.dk/

