Doktor Vind & Energien
EMNE:
UNDERSØG:

ELEKTRICITET
JERES EGET EL-FORBRUG

Undersøgelse: I skal undersøge jeres eget elforbrug. Det kan gøre på denne måde: Find elmåleren
og skriv aflæsningen af energifor-bruget af kilowatttimer ned.
Aflæs elmåleren på samme tidspunkt af dagen en uge senere. Beregn energiforbruget for en uge ved at
trække det lille tal fra det store tal. Energiforbruget i kilowatttimer for et år beregnes ved at gange energiforbruget for en uge med 52 uger.
Sammenlign jeres elforbrug med tallene, som er hentet fra modelleringsopgaven ovenfor:
En gennemsnitlig dansker bruger, ifølge Dansk Energi i gennemsnit 1.600 kWh (kilowatttimer) pr år.
En gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus bruger 4.450 kWh om året.
Bruger I mere eller mindre end gennemsnittet?
Ønsker du at udregne prisen for energiforbruget, skal årsforbruget i kilowatttimer ganges med prisen foren
kilowattime. Prisen for en kilowatttime er ca. 2 kr.

Doktor Vind & Energien
EMNE:
ELEKTRICITET
PERSPEKTIV: VINDMØLLERS ENERGIPRODUKTION

Perspektivering:
For at finde ud af hvor mange huse en vindmølle kan levere elektrisk energi til, skal man kende
vindmøllens effekt og energiforbruget for en
gennemsnitsfamilie. Det kan beregnes sådan:
Vindmøllens effekt i kWh pr. år
Energiforbrug for gennemsnitsfamilie i watt
Effekten for en vindmølle kan findes ved hjælp
af en calculator. Klik på CALCULATOR for at
komme til hjemmesiden.
Tallet for vindmøllens effekt aflæses ved Energioutput i kWh/år. Parametrene er indstillet til
en 600 kW mølle. En moderne vindmølle anno
2020, producerer ca. 10 gange så meget, altså
6 MW
Der skal trykkes på BEREGN
Dette er tallet over brøkstregen.
En gennemsnitsfamilie i Danmark bruger 2440
kilowatttimer om året til de elektriske apparater.
Dette er tallet under brøkstregen.
I denne simulering kan en række parametre
ændres.
Hvor mange husstandes årlige elforbrug vil
en ældre Vestas V80 2000/80 vindmølle
kunne forsyne?
Hvor mange husstandes årlige elforbrug vil
en ny stor vindmølle kunne forsyne? Find tal
her.
Hvordan er udsigten i nærmeste fremtid til,
at energiforbruget i Danmark er baseret på
vedvarende energi?

