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Indledning 

Vi har valgt at arbejde med, at få et skib til at sejle kun ved hjælp af alternativ energi. Vi synes at, det er et 

spændende emne at forske i, fordi skibe i dag bruger rigtig meget brændstof. Jordens depoter af fossile 

brændstoffer løber tør indenfor de næste 40-60 år1, så vores generation, skal tage denne udfordring seriøs.  

Vi har allerede biler, som kan køre på strøm2, men denne strøm kommer fra kilder, som er drevet af fossile 

brændsler. Vi vil i denne opgave forsøge, at undersøge om man kan sammensætte nogle af de opfindelser, 

som allerede er til en løsning, som kan bruges til at drive et skib. Vi har prøvet at lave en model af vores 

undersøgelser, for at synliggøre vores forskning. Der findes mange former for vindturbiner. Den mest 

kendte vindturbine er vindmøllen. 

 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/watch?v=X5M9NXzhKz4 

2
 Tesla har opfundet biler der kan køre på 100% strøm, og lige så hurtigt som normale biler 
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Problemformulering 
Er vores ide opfundet? Kan det overhovedet lade sig gøre? Og hvordan kan vindenergi blive til elektrisk 

energi, der kan drive et skib? 

Hypotese 

Vi kunne godt tænke os at vide om vores ide er opfundet og om det, overhovedet kan lade sig gøre, og hvis 

det kan lade sig gøre, hvordan vind kan blive til strøm, der kan drive et skib. 

Undersøgelse 

Mislykket vandprojekt 
Det startede med at vi forskede i om en vandturbine kunne drive et skib. Men vi snakkede med en 

professor fra DTU der hedder Harry Bingham3, han fortalte at det ikke kunne lade sig gøre og at skibet bare 

skulle bruge endnu mere brændstof, det er en ide, som høres tit og er blevet undersøgt af mange. 

Nye muligheder i vindenergi 
Her beskriver vi hvorfor og hvordan vi kom på vores idé. Denne ide omkring vindrevne skibe, er ikke set 

nogle andre steder før og kun ganske få arbejder med området. Derfor synes vi, at det kunne være sjovt, 

lærerigt og spændende, at se om vi kunne opfinde sådan et skib. I Norge arbejder nogle ingenører på at 

bygge en fiskekutter om til grøn energi. Det er dem der er længst fremme med forskning i verden4. 

Vi fik idéen, da vi i natur/teknologi havde et emne om vedvarende energi og om, hvor snart, vi løber tør for 

fossile brændstoffer. Vi synes derfor, at det kunne være spændende, at se om vi kunne være med til at løse 

en del af problemet. 

Hvor kommer vinden fra? 
Det er solen der skaber vind. 1-2 % af solens energi bliver til vind energi, det er nok til at dække hele verdens 

energibehov, mange gange. Det begynder med at solen opvarmer jord overfladen. Der vor der er varmest, 

vil luftmassen lige over jorden blive opvarmet og stige til vejrs. I de øvre luftlag vil luften blive presset 

sammen. Når luften bliver presset sammen vil der være relativt mange luft molekyler per rumfangs enhed, 

det kaldes et højtryk. Med relativt få molekyler har vi et lavtryk. 

Hvis presset fjernes, vil luften i højtrykkene flytte sig til områder med lavtryk, for at udligne forskellen. Luft 

der flytter sig er vind. Når luft øverst i atmosfæren bliver presset sammen dannes der et højtryk. Ved jordens 

overflade vil der modsat være et lavtryk. 

                                                           
3
 Harry B Bingham. Professor, sektion for flydende mekanik og manitim udvikling. 

4
 http://havkraft.no/ 
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Den ophobede luft i højden vil sprede sig ud til siderne, Og søge mod et lavtryk. Der hvor jordoverfladen 

udsættes for en stor afkøling trækker luften sig sammen til et højtryk, lige over jorden. Det medfører et 

underskud af luft i højden, altså et lavtryk, der vil suge luft ind fra siderne. Den ophobede luft i det nederste 

højtryk breder sig ud til siderne. 

Det er den vind vi kan mærke på jordoverfladen.5 

Hvordan virker en vindturbine? 
De fleste vindturbiner har skålformede vinger, så vinden kan skubbe vingene rundt og dermed skabe 

bevægelses energi(mekanisk energi) bevægelses energien komme ned i en generator som omformer 

bevægelsesenergien til elektromagnetisk energi, altså strøm. 

Hvad er en Wells turbine? 
En Wells turbine er en lavtryks turbine. Den komprimere luften i et kammer, og ved hjælp af en 

vindturbine, det eneste sted hvor luften kan komme ud, skaber den bevægelsesenergi. Herefter kan der så 

tilsluttes en generator, til at omforme energien til strøm. 

Hvordan virker vores vindturbine(Vores model)? 
Vinden fanges af de skålformede blade på vindturbinen, vinden får bladene til at dreje så det bliver til 

bevægelses energi (mekanisk energi). Bevægelsesenergien bliver transporteret hen til en generator. 

Generatoren generer elektromagnetisk energi, til nogle (super) batterier. Batterierne giver derefter strøm 

til Teslamotoren. Motoren får dermed skibsskruen til at dreje, og på den måde skaber fremdrift. Det vil 

sige, at når vindturbinen drejer skabes der bevægelsesenergi, som vil gøre, at skibet kan sejle på 100 % 

vedvarende energi.   

 

  

                                                           
5
 https://www.youtube.com/watch?v=KHofIaMRn4As 
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Hvordan virker den rigtige turbine? 
 

 

Hvad gør vores opfindelse innovativ? 
Som sagt, er der ikke er andre der har opfundet den før os, og det ser ud til at kan lade sig gøre. Vi har talt 

med forskeren Kim Nielsen6 som arbejder med netop dette i Amsterdam i Holland, der har sagt, at det godt 

kan lade sig gøre. Faktisk har han selv tænkt, at denne ide kunne være en mulighed, så han var meget 

imponeret over, at en 4. klasse havde fået denne idé. 

Hvis teknologien bliver opfundet, så vil teknologien indføres over de næste 15-20 år. 

Hvor kan man ellers bruge opfindelsen? 
Der er lavet undersøgelser på kystanlæg, som bruger denne type turbine. Man vil også kunne udvikle et 

mekanisk kompressionskammer, som får strøm fra solceller, som vil kunne lave strøm til huse. Dette er dog 

heller ikke opfundet endnu. 

Resultat 
1. Det kan godt lade sig gøre. 

2. Det er ikke opfundet. 

3. Via en generator kan vindenergi blive til elektrisk energi, der i teorien kan drive et skib. 

Konklusion 
Vi kan konkludere ud fra vores undersøgelser, at vores opfindelse godt kan komme til at virke i fremtiden. 

Vi kan også konkludere, at vi dermed vil kunne spare på fossile brændstoffer. Der er heller ikke nogle, der 

                                                           
6
 Kim Nielsen. Ingeniør Ph.D, bølge energi konsulent Rambøll A/S. 
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har fået præcis samme ide som vores. Vi kan også konkludere, at vindenergi kan omformes til strøm, som 

kan drive en elektrisk motor på et skib. 

Fremtidsplaner 
Vi vil i den kommende tids Natur/teknologiundervisning undersøge, om der findes nogen, der har mod og 

penge til at prøve vores ide af. Vi vil udvikle på vores opfindelse. Et samarbejde med Tesla er oplagt. 

Alternativt DTU. Vi vil prøve om vi kan komme på tur til DTU, så vi kan tale med forskere om vores idé. For 

os handler det ikke om, at tjene mange penge, men at hjælpe med at løse denne udfordring. 
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