
 
 
 
The BNG 
Rasha, Elham, Jay, Theo S och Philips. 

 
 
Idébeskrivning 
Vår bil ska vara gjord av trä. Vår bil ska hjälpa naturen t e.x den ska inte släppa ut farliga 
gaser i naturen. Vi ska designa våran bil I mindre storlek alltså en prototyp. 
 
Målgrupp 
Den ska hjälpa naturen med att inte släppa ut giftiga gaser och ska ha en naturlig el från 
solen och vinden. Först så tänkte vi ha vatten men vi tog bort vattnet för att det skulle bli för 
mycket med både solen,vind och vatten. 
 
 

Design 
Det är en naturlig elbil med gummi tak med solpaneler på. Den är svart och blå. Hjulen är 
gjorda av trä som är fastspikad. Den ska ha ett rör där fram som får vinden att komma in och 
få en propeller att snurra vilket skapar el. Där fram på bilen så ska det vara en dator  
 
 
Tekniska lösningar 
För att bilen ska köra tillräckligt långt så behöver en laddningsstation som ger energi genom 
nära solpaneler när den står och laddar så att du inte behöver köra för att den ska ladda.  
 
 
Hot och möjligheter 
Det är farligt för om någon skulle köra överdrivet snabbt skulle det vara mindre chans att den 
skulle hinna att bromsa för sensorerna märker den inte tillräckligt snabbt.  
Om det skulle finnas tillräckligt många bilar skulle vi inte behöva nära rödljus för att dom 
skulle köra och veta vad de andra bilarna skulle göra genom att skicka signaler med datorn. 
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Flödesschema 
Den ska programmeras att det ska vara en bil som ska använda el och bilen ska göra egen 
el av solpanelen och vindkraftverket den ska vara en el bil. Bilen ska ha dator så det kan åka 
av sig själv som ska vara programmerad att köra långt bort och det ska finnas batterier i 
bilen som laddas av vår elkraftverk som kan hålla elen en lång period om man ska resa 
nånstans långt. När det är låg el har det ett sparläge som kan spara elen. 
Om sparläge inte har el kvar då söker i dator på en karta den närmast elstation. Det ska 
använda autopilot direkt till elstationen. 
 
 

Loggbok 
Det är en elbil som gör sin egna bil av solljus och vind så det är en miljövänlig bil som inte 
släpper ut farliga gaser. 

 
Bilen är gjord av och den har: 
 

1. Trä. 
2. En propeller  
3. Färger svart bil blåa solpaneler 
4. Dator som kör bilen själv och fäller upp spoilers och sätter på lamporna 
5. Gummi till tak. 



 
Först så skissade vi en skiss på ett papper sedan när vi skulle börja bygga det bestämde vi 
oss för att sedan skissa vår ”bil”på en träbit. Efter att vi har gjort det så har vi sågat ur 
skissen. Sedan så sandpapprade vi det med mellan sandpapper. Vi använder den ena sidan 
för att skissa dem andra. Våran bil ska ha solpaneler på taket av bilen och den  ska ha 
turbiner inuti bilen. Bilens framsida kommer att fånga in så luft i ett rör och i röret kommer 
turbinerna snurra på grund av luften. När turbinerna snurrar så skapas det el. Våran robot 
funktion är en lucka som stänger röret där fram så att saker inte kommer in i röret.  


