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Indledning 

 

Vi har valgt at arbejde med solenergi fordi, at vi syntes det er et spændende emne. Solen er den 

kraftigste energikilde vi har her på jorden og man kan blandt andet lave elektricitet af den. 

 Solenergi er en vedvarende energikilde. Vedvarende energi er energi der aldrig stopper og som er 

god for miljøet. Lige nu, bruges der mest fossile brændstoffer, som kul, olie, og naturgas. De skal 

brændes af for at give energi og, der vil komme en dag hvor vi ikke har mere tilbage: ”om 200 år 

har vi ikke mere kul, og om 60 år er det slut med olien.”
1
 Derfor synes vi, at det vigtigt at finde på 

nye måder at udnytte den vedvarende energi på. 

Vi går på Antvorskov Skole, hvor der er solceller på taget af bygningerne, og vi har også lagt 

mærke til at der er solceller på mange andre tage rundt omkring i byen. Vi kunne godt tænke os at 

prøve noget nyt med solceller og vi fik en ide med at sætte solceller oven på en flyvemaskine.  

.  

Problemformulering 

 

Kan man sætte solceller på en flyvemaskine, så de passer til vingens form og ikke mindst kan holde 

til vindmodstanden? 

Kan man mindske forbruget af fossile brændstoffer ved at sætte solceller på et fly og derved skåne 

miljøet?  
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Undersøgelse 

Vi ville gerne undersøge om det kunne lade sig gøre at sætte solceller på en flyvemaskine, så det kan give 

strøm til blandt andet lys og kaffemaskine. For at finde ud af dette startede vi med ringe til en 

ekspert, Jacob fra Dansk Solcelle, og stille ham nogle spørgsmål om vores emne:  

 

Spørgsmål 1: ”Kan man bøje solceller?” 

Jacobs svar: ”Ja.”  

Spørgsmål 2: ”Kan solceller holde til vindmodstand i luften, hvis de nu var på et fly?” 

Jacobs svar: ”Ja, det kan man godt.”  

Spørgsmål 3: ”Kan man få solceller på flyet til at give strøm til lys, kaffemaskine osv.?” 

Jacobs svar: ”Ja det kan det godt.” 

Spørgsmål 4: ”Hvor meget strøm laver solceller?”  

Jacobs svar: ”Det kommer an på hvor meget solen skinner, men normale solceller som man ser på 

husene på en normal solskinsdag laver ca. 200 watt.”  

 

Bagefter begyndte vi at læse en masse om emnet. Det varede ikke længe, før vi opdagede at man 

allerede i 2001 havde bygget  Helios som var en flyvende vinge. "Dens fjorten, propeller, blev 

drevet af, 62120 solceller”
2
 der var anbragt på vingerne. På denne måde fandt vi ud af at det godt 

kunne lade sig gøre at bygge solceller som kunne sættes på vingerne af en flyvemaskine.  

 

En solcelle er en lille plade som får lyset fra solen. Derfor skal de pege op mod solen. Vi tænkte at 

det ville være smart at sætte solcellerne oven på en flyvemaskine, da vingerne altid peger opad og 

flyvemaskinen flyver højt på himlen. En udfordring med solenergien kan være, at sollyset ikke er 

ens hele tiden. Solceller kan godt virke selv om der er skyer på himlen, men ikke lige så godt.  
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Vi besluttede at bygge en model for at kunne vise vores tanker bag projektet: en flyvemaskine med 

lys indeni drevet af solceller. Det gjorde vi på denne måde: Vi byggede vores flyvemaskine ud af 

hønsenet og ståltråd og beklædte det med gips og huskede at lave huller til vinduer, så klippede vi 

hønsenettet over der hvor vinduerne skulle være så ikke man kunne se hønsenettet. Derefter 

klippede vi hul i bunden så vi kunne sætte pærer ind i flyet. Derefter satte vi solceller på vingerne. 

Så malede vi hele flyet og malede vores logo og vores teamnavn og kunne så sige at vi var færdige 

med modellen. 

 

Konklusion 

Vi har efter vores undersøgelser fundet ud af at det godt kan lade sig gøre at sætte solceller på en 

flyvemaskine. Solcellerne kan godt bøjes til at passe til vingen og vindmodstanden. De vil også 

kunne give strøm til at drive lyset og kaffemaskinerne. Men det vil dårligt kunne betale sig at sætte 

solcellerne på en flyvemaskine for at dække strømforbruget til lys og kaffemaskine hvis man tænker 

på prisen det koster at sætte solcellerne på modregnet hvad man vil spare i strøm. Hvis man kunne 

lave solceller der kunne drive et helt fly og ikke kun give lys og strøm til maskiner, så ville det være 

ret fantastisk, men det vil næppe ske foreløbigt. Måske en dag i fremtiden. Men med solenergi vil 

man altid skulle have en nødgenerator til at lave strømmen, hvis solenergien ikke virker.  
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