
Log       D.19.01.16 

Vi har valgt at arbejde med solceller og køling. Vi er i gang med køling, det fungerer 

sådan her: Vi har en computer- blæser, den har vi oven på en aluminiums ribbe og 

under den er der en peltier, den kan varme på den ene side og køle på den anden 

side. Computer- blæseren puster varm luft ud af aluminium ribben. 

Bæredygtig energi også kaldet grøn energi er fx sol-, vand- og vindenergi. 

Det er vigtigt at bruge bæredygtigt energi fordi, på et tidspunkt vil alle fossile 

brændstoffer være væk, hvis vi bare bruger løs uden at vi tænker os om.  

Grøn energi er strøm der ikke skader vores miljø så meget. Kul og olie (fossile 

brændstoffer) udleder meget CO2. Mange el-handlere tilbyder miljøvenlig 

elektricitet til forbrugere, produceret af vedvarende energikilder eks. Vindmøller, 

eller vandkraft fra eks. Sverige. Den grønne energi er som regel lidt dyrere. Der 

findes forskellige former for grøn energi på markedet og det er meget forskelligt 

hvor stor effektiviteten er. De fleste lande vil gerne have CO2 udslippet reduceret. 

 

 

 

 

 

 

 

Vores ide er at skabe en køleboks som kører på solcelle-energi. Skal køleskabet 

kunne køres frem og tilbage, vil det være en god idé, at vi sætter hjul på, skal 

køleboksen stå indenfor i forteltet, vil det være en nødvendighed, at solcellepanelet 

er påsat på campingvognens tag eller teltes tag med velcro, så det ikke flyver af i 

blæsevejr og solcellepanellet kan sættes på og tages af, når man skal pakke teltet ud 

og ned. Vi fandt også frem til, at det vil være en fordel at have en dør i køleboksen 

og ikke et låg. Når køleboksens låg tages af ryger der en masse kulde ud og man er 



nødt til at tage de øverste mad- og drikkevarer op for at komme til de nederste. Det 

kræver meget energi at få tingene kølet ned igen. Det vil også være en fordel, at 

døren er lavet af glas, så man kan se hvad der er inde i køleboksen og så man ikke 

behøver at åbne døren hver eneste gang for at se, hvad man har.  Det vil også være 

en fordel at holde orden i køleboksen ved hjælp af hylder lige som et almindeligt 

køleskab. I dag har lavet skitsetegninger af vores forskellige ideer til kølebokse og i 

morgen skal vi præsentere dem for resten af klassen.  

Nogle syntes det var svært at komme i gang også at arbejde fokuseret.  

 

 Log       D.20.01.16  

Vi startede med en mundtlig status i 3.kl. over hvor langt de forskellige grupper var 

kommet, hvad der var svært og hvad der var godt og spændende. Der efter gik vi 

tilbage i 4.kl. og her skulle vi fremlægge de forslag til vores kølebokse, som vi havde 

designet i går. 

Alle har fremlagt deres design. Nu skal vi i gang med at beslutte os for, hvordan 

vores idé skal se ud. Vi tager de bedste forslag fra alle idéerne.  

Køleboksen: 

 Glasdør (Så kan man se hvad man har uden at åbne døren) 

 Solceller på taget med velcro (Hvis det blæser falder solcellerne ikke af, det 

kan nemt tages af når man skal pakke sammen.) Man kan også sætte 

solcellerne på køleboksens top. 

 Der skal være hylder (Der skal være orden og det gør det lettere at få fat i 

maden) 

 Flamingo (Det holder på kulde og materialet er let) 

 Højde: 60 cm, bredde: 40 cm og Dybde: 40 cm (Det kan rumme en del og det 

bliver ikke for stort) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vi havde fundet idéer til, hvordan vores køleboks skulle se ud ved at bruge design 

fra almindelige køleskabe og ved kigge på forskellige størrelser. 

Vores køler kan bruges på en campingplads. Campister kan få glæde af vores 

køleboks og man kan bruge de ude i haven som køleskab eller på stranden.  

Den er praktisk fordi, at den kører på solceller og er miljøvenlig. Den har ikke en 

normal motor. Vi har lavet vores egen motor.  

Vi har prøvet den og den virker. Den lavede kulde og den var ikke i en boks. Vores 

boks skal der være metal i, så kulden fordeler sig over alt. Metal er god til at lede 

kulde og varme rundt.                                                                                                 

Nogle gange var det svært at forstå, hvad de andre mente og det tog også tid at 

blive enige om, hvordan klassens design skulle se ud.  

Vores projekt handler om at lave en miljøvenlig køleboks og den energi får den af 

solen stråler som fanges af solceller. Vores ide er god, fordi man kan bruge den når 

man ude at rejse og ideen er, at alle kan bruge den på ferie eller i haven og den er 

nem at sætte op i teltet eller i en campingvogn. Den vejer ikke meget og er nem og 

transportere rundt .  

 

 

 



Log      Dato 21-1/2016   

   

Der er nogen solceller der fanger varme, andre der fanger elektricitet. Dem der 

fanger varme heder solfangere, de er effektive når det er vinter.  

Solceller danner elektricitet. Selvom der er overskyet fanger solcellerne alligevel 

nogle af solens stråler. Det er selvfølgelig bedst hvis det er skyfrit.  

Prisen på Solceller er på vej ned så bliver de billigere og så er der sandsynligvis flere 

mennesker som vil købe dem.  

0,3 procent af den solenergi der rammer Sahara er nok til at dække hele Europas 

strømforbrug. Hvis man udnyttede denne solenenergi ville det betyde, at vi ikke 

behøvede at bruge fossile brændstoffer mere, og så slipper vi Co, 2 ud i atmosfæren. 

Vi skal bruge bæredygtig energi ellers ville der på et tidspunk ikke være mere olie, 

kul, benzin / Disel osv. Vores ide er at lave en miljøvenlig køleboks som virker godt, 

vi har vores kilde fra økolariet.dk. 

 

 

 

 

 

 

Det er smart fordi vi bruger solceller til vores energi, vores køleboks er let og nem at 

transporterer. Vi har lavet vores egen motor som er miljøvenlig, 

Vi er blevet sponsoreret af LIDL i Slagelse og Korsør. de gav os flamingo paller som 

der hade stået remulade ug ketchup i, det betyd at der var en masse huller i, det var 

svært at dække dem fordi vi skulle putte flamingo i hullerne og bagefter skulle vi 

tape det fast. Den ene plade skar vi hul i og kom lamineringslomme i. i den rigtige 

model, vil vi bruge plexiglas. Vi målte farvet karton, så det passede med siderne. 



Log Dato 22-1/2016     

Vi er i gang med at bygge køleboksen. Vores køleboks kan være grøn, blå eller pink. 

Den er blå inden i og vi har brugt lamineringspapir som rude i døren. Vi havde tænkt 

os at bruge en meget tynd træplade som hylde. PÅ grund af tidsnød, besluttede vi os 

for at bruge pap i stedet for. Vi lavede en opmåling af de indvendige mål, målte op 

og klippede dem til. Limpistolen drillede os, fordi limen tørrede hurtigt op, så vi 

skulle være hurtige. Vi har brugt disse materialer: flamingo, tape, limpistol, 

hængsler, skruer, pap og noget farvet, tykt papir.   

Solcellebyggeriet: Der blev lavet solceller med ca. 6 volt. Solcellepladerne blev 

forbundet med sølvsnor og lamineret. Vi afprøvede ved at putte vand i et glas og 

sætte det på et peltierelement og så skulle vi se, om vandet blev koldere. Det målte 

vi med et termometer.      

 

 

  

 

 

 

 

Programmeringsgruppen har ikke arbejdet godt sammen hele tiden. Vi ikke var så 

gode til at samarbejde i starten. Den ene lavede rigtig meget, den anden byggede 

når der skulle bygges til og den sidste i gruppen var syg to ud af fem dage. De dele 

der skulle bruges til at bygge reservedelene til robotten var svære at finde og der 

manglede også små dele. Robotten gjorde ikke altid, som vi gerne ville have den til 

at gøre. Nogle af de ting vi byggede på robotten virkede ikke alle gange på banen. 

Der var nogle fra et andet hold der ødelagde noget på banen og det tog tid at 

genopbygge. Vores lærer var meget sur. Vi har desværre ikke fået nået så meget, 

som vi havde håbet på. Nogle af os har haft svært ved at holde vores koncentration. 

Det er nok også derfor vi ikke fået lavet det hele på banen.  



 

 

 

 

 

Vi også haft svært ved at koncentrere os sammen. Det var fedt, da robotten gjorde 

hvad vi forventede og når alle arbejdede sammen.  

Internetsider som vi har set på i løbet af ugen er: Cooler kids, fys.dk, youtube, 

økolariet.dk,  billigcamping.dk og designtoimprovelifeeducation.dk 

 

Grøn og god energi til alle 

Justin Sol 

 

 


