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Projektbeskrivning

Mitt namn är Ambjörn Naeve. Jag är född 1947, tog studentexamen 1966 och civ-ing-
examen 1972 på KTH (teknisk fysik). Sedan 1967 har jag varit verksam som lärare i
matematik vid KTH´s matematiska institution med undantag för åren 1974-1980 då jag
för det mesta befann mig på resande fot i bl.a. Afrika, Indien och Amerika.

För snart 11 år sedan (nov 1976) upptäckte jag tillsammans med min vän Lloyd Cross i
San Francisco ett nytt sätt att koncentrera strålningsenergi "en dimension i taget" - den
s.k. "dubbelcylindriska punktfokusprincipen" (bilaga 1 och 2). Efter en hel del
funderingar valde vi att inte ta patent på vår upptäckt utan att i stället satsa på att försöka
göra den tillgänglig för så många som möjligt. Detta var inget enkelt beslut att fatta
eftersom vi insåg att spridningen av vår idé skulle komma att väsentligt försvåras av det
faktum att inget "etablerat" företag med de resurser som krävs för produktutveckling
skulle våga satsa på en idé som det inte kunde garanteras att få ensamrätt på. Samtidigt
ville vi inte betrakta vår "princip" som embryot till en produkt i traditionell mening, utan
mera som ett stycke användbar information. Det är nämligen enkelheten i vår
energikoncentrationsprocess som är dess verkliga styrka, eftersom den gör det möjligt att
lära ut tekniken (dvs tillverkning och underhåll av maskinen) till en mycket stor publik.
Jag byggde till exempel år 1979 en enkel "energiskottkärra" tillsammans med en
"bysnickare" i Kashmir (se bilder på bilaga 3). Han var analfabet (men mycket
intelligent!) och vi började projektet genom att ta varsin av de två böjliga plastspeglar
som jag hade med mig, rikta dem mot solen enligt mina instruktioner och tillsammans
sätta eld på en av hans skor! Sedan förstod han precis vad det hela gick ut på! Så
småningom lärde han sig även att förstå var de "kritiska parametrarna" i processen fanns
någonstans - mycket tack vare det bildmaterial som jag hade utvecklat för att beskriva
den.

Genom mina studier av naturvetenskap och mina resor runt om i världen har jag blivit
övertygad om att "det finns tillräckligt för alla" på vår planet, OM vi bara kan lära oss att
utnyttja naturprocesserna på ett tillräckligt intelligent sätt! Kunskap är nyckelordet! För
att kunna överleva på längre sikt måste vi lösa ett gigantiskt utbildningsproblem: Vi
måste utöka den "matematiskt exakta" formelbeskrivningen av naturprocesserna (som vi
behärskar så väl!) med ett "naturfilosofiskt bildspråk" som fångar upp det mest väsentliga
och uttrycker detta "så att det kan förstås av de flesta" med hjälp av alla möjliga



metaforer, analogier och liknelser. Här kan "högteknologiska" hjälpmedel som t.ex.
datorgrafik och animerad film lämna ett värdefullt bidrag!

Alltsedan upptäckten av den dubbelcylindriska punktfokusprincipen har jag arbetat på att
utveckla ett sådant bildspråk. Kursen "solenergi för alla" (se bilaga 4) är ett steg i denna
riktning och finns dokumenterad i ett material som tyvärr är alltför omfattande för att
kunna skickas med i den här ansökan. Denna kurs har testats på "teknologiska
analfabeter" med gott resultat bl.a. i samband med en "informations-konst-show"
(information-art-show, bilaga 4) kallad "The Naive Mathematical Planetarium" i Davies,
California 1978 samt i Falun under miljöförbundets "solfångarkurs för nybörjare"
sommaren 1980.

Mitt arbete med att visualisera naturprocesser har fört mig långt in i geometrins och
datorernas världar där jag för närvarande är verksam. Samtidigt har jag ända sedan min
återkomst till Sverige 1980 försökt att få kontakt med människor som har intresse och
kunskaper för att arbeta  med vidareutveckling av energiskottkärran. Jag har hållit uppåt
hundra föredrag, presenterat den i alla möjliga sammanhang och ständigt betonat att:

•!"det finns inga patent - idén är tillgänglig för alla"

•!"jag är beredd att samarbeta med vem som helst som är tillräckligt intresserad för att
satsa sig själv och som delar min uppfattning om syftet: att utveckla en
"informationsteknologisk process" som gör det möjligt att sprida kunskapen om hur man
bygger och underhåller en teknologi baserad på energiskottkärran till så många som
möjligt".

Gensvaret har emellertid varit litet - ja egentligen obefintligt - till för två år sedan. Då
fick jag kontakt med en metallhantverkare i Valdemarsvik (genom ett av mina föredrag)
vid namn Tomas Elofsson. Han "tände" både på "skottkärrans teknologi" som idé och på
möjligheten att sprida kunskap om hur man tillverkar den.

Tomas har en liten metallverkstad och där har han under de sista två åren på sin fritid
vidareutvecklat Lloyd´s och mina designideér och byggt en dubbelspegel på 120 x 80 cm
(den största spegelns mått) med effektiva men enkla och lättmanövrerade
inställningskontroller (se bilaga 5, fig 1). Den är så "färsk" att vi inte har hunnit testa den
ordentligt i klart solljus ännu - sommaren har ju inte precis varit hjälpsam med klara
soldagar! - men vi räknar med att åtminstone kunna smälta järn (c:a 1500 grader Celsius)
med den. För nio år sedan i San Francisco byggde Lloyd och jag en lika stor
dubbelspegel (som dock helt saknade mekanisk inställningskontroll) och med den
lyckades vi så småningom smälta sand (c:a 1750 grader Celsius) - efter mycket besvär
med den helt manuella inställningen av krökningen hos speglarna! Man får dock räkna
med att en viss försämring av "solkonstanten" - dvs den tillgängliga effekten per ytenhet -
har ägt rum under det senaste decenniet på grund av alla olika utsläpp i atmosfären.
Tumregeln är att man får ungefär 700 W/m2 som instrålning mot en yta vinkelrätt mot
solljusets riktning en klar soldag. Det ska bli mycket spännande att få testa den nya
dubbelspegeln och se vad den "går för"! Både Lloyd, Tomas och jag själv är mycket



entusiastiska över Tomas´ förbättringar och vi vill gärna gå vidare med projektet. Lloyd
är en "genial" uppfinnare och konstruktör och Tomas är en duktig "praktiker" med väl
utvecklad känsla för olika material och som dessutom tecknar bra (han har gjort alla
skisserna i bilaga 5).

Vi har hittills arbetat helt ideellt - dvs obetalt på fritiden - och bekostat allt material
själva. En meningsfull vidareutveckling av projektet kräver dock en insats av både
material, lokaler och arbete som gör det omöjligt att fortsätta på detta sätt. Det naturliga
steget härnäst är byggandet av en dubbelspegel på 360 x 240 cm (bilaga 5, fig 2) där den
största spegeln är uppbyggd av tre "moduler" på 120 x 240 cm, utförda enligt samma
"ramkonstruktion" som Tomas redan har tagit fram (bilaga 5, fig 3). Detta kräver dock en
annorlunda teknik för inställning av speglarna där varje modul ställs in (dvs fokuseras)
var för sig, helt fristående från de övriga. Både Tomas och Lloyd har vissa ideér om hur
detta kan göras effektivt, men det är svårt att förutsäga exakt hur mycket
utvecklingsarbete som krävs för att få det hela att fungera - vi har uppskattat det till c:a 3
månader på heltid. Med en lönekostnad på 70 kr/tim (50 kr + 40% LKP) och en arbetstid
på 160 tim/mån (8 tim/dag, 5 dag/vecka, 4 veckor/mån) leder detta till en arbetskostnad
på 33.600 kr. Eftersom Tomas endast har möjlighet att arbeta med detta på halvtid
medför det en tidsåtgång på c:a 6 månader.

Under denna tid måste vi hyra en lokal som är tillräckligt stor och vettigt utrustad. Vi kan
räkna med en kostnad på drygt 3000 kr/mån för en sådan lokal i Valdemarsvik - dvs totalt
20.000 kr. Speglarna (s.k. "spegelplex") består av acrylplast med ett vaccumbelagt skikt
av aluminium på baksidan. De kostar c:a 4000 kr/styck och vi behöver totalt 5 stycken,
vilket ger en "spegelkostnad" på 20.000 kr. Övrigt byggnadsmateriel (metalldelar för
ramverk, inställningsanordningar mm.) kan uppskattas till ungefär 10.000 kr. En viktig
del av projektet är dokumentation, bl.a. framställning av en uppsättning maskinritningar
av alla ingående delar. Detta arbete måste utföras av en "fackman" enligt gängse taxa. Vi
uppskattar de totala dokumentationskostnaderna till c.a 10.000 kr  Slutligen bör vi räkna
med "diversekostnader" på 5000 kr som en liten buffert mot oförutsedda utgifter.

 Detta leder sammanfattningsvis till följande kostnadstablå för projektet:

Kostnadsslag Kronor
Lönearbete 35.000
Byggnadsmateriel 30.000
Lokalhyra 20.000
Dokumentation 10.000
Diverse 05.000
===========================
Totalkostnad: 100.000



Framtida utvecklingsmöjligheter

Den dubbelspegel som är kostnadsberäknad ovan kommer att ge en effekt på c:a 3
kilowatt i klart solljus. Detta är fullt tillräckligt för många tillämpningar men även ett
viktigt steg på väg mot de dubbelspeglar som avbildas i bilaga 5, fig 4. Det är i denna
storleksordning som den dubbelcylindriska punktfokusprincipen kommer att visa sin
verkliga styrka - som bas för en småskalig solkraftsteknik för såväl metallbearbetning
som kraft- och elektricitetsalstring. Till slut kan jag nämna att professor Sven Eketorp vid
institutionen för tillämpad processmetallurgi på KTH har konstruerat ett "ministålverk"
som arbetar med återanvändning av järnskrot (se bilaga 6). Han är mycket intresserad av
våra speglar eftersom han räknar med att en dubbelspegel med 34 kvadratmeters
ingångsyta (bilaga 5, fig 4) bör ge tillräcklig effekt (c:a 12 kW) för att kunna driva hans
anläggning.

KTH  29/9 1987                       Ambjörn Naeve




























