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Maskiner og robotter til sjov og ballade

Byg en FixObot

Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre 
steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du 
kunne finde maskiner.

Der findes:
• Maskiner til forskellige formål. 
• Maskiner i forskellige størrelser.
• Maskiner i forskellig udformning.
• Maskiner med forskellig virkemåde.
• Maskiner med forskellig energitilførsel.
• Maskiner med forskellig styring.

Prøv at lave en liste over alle de maskiner du kan kom
me i tanke om. 
 Prøv at sortere de maskiner, der står på din liste 
efter det formål, maskinen skal bruges til.
	 Husk: En maskine er et apparat, der ved hjælp af 
tilført energi kan udføre et arbejde.

Mekanisk, elektrisk og elektronisk legetøj er maskiner, 
der er fremstillet til sjov og ballade. 
Mekanisk legetøj og andre mekaniske maskiner virker 
ved, at energien tilføres ved hjælp af et håndsving, en 
fjeder, en benzindrevet motor eller andre ikke	elektri-
ske energikilder.
Elektrisk legetøj og andre elektriske maskiner er ap
parater, der virker ved hjælp af elektrisk energi, der 
tilføres fra et batteri eller fra et kraftværk. 
Elektronisk legetøj og andre elektroniske maskiner er 
elektriske apparater, der indeholder elektroniske kom
ponenter, som fx transistorer og mikrochips i radioer, 
tv og pc’er.
 Fælles for alle maskiner er, at de skal bruge (om
danne) energi til det arbejde, maskinen skal udføre, 
eller til den opgave maskinen skal løse.

En	maskine	er	et	apparat,	der	ved	hjælp	af	energi	kan	løse	en	opgave.

Det er en maskine til 
uddeling af flødeboller!
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Uanset om elektriciteten kommer fra et batteri eller et 
kraftværk, så skabes der forurening, hver gang du bru
ger dit elektriske og/eller elektroniske legetøj. 
 Mekanisk legetøj og andre mekaniske maskiner, 
der virker ved hjælp af energi, du selv tilfører appara
tet, skaber derimod ikke forurening.
 I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at under
søge, hvor dit legetøj får energien fra, hvordan du kan 
lege uden at forurene og hvordan man kan lave sit eget 
legetøj. 

Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

Flippermaskinen 
Lav din egen affyringsmekanisme 

Du kender sikkert de flippermaskiner, der står på man
ge cafeterier, feriecentre og spillehaller.
 I dag har alle flippermaskiner forskellige elektriske 
effekter i form af fx lys, pointtælling m.m. Men selve af
fyringen af kuglen foregår stadig uden elektrisk energi.
 Affyringsmekanismen på en flippermaskine består 
af et stempel og en fjeder, der ligesom spillebordet 
hælder ned mod spilleren.

 Kuglen hviler mod stemplet. Når man hiver stemp
let bagud, overfører man energi til fjederen. Når stemp
let slippes, omdannes energien i fjederen til bevægelse 
(energi) i kuglen, og kuglen skydes opad på spillebor
det.
 Prøv selv at lave en affyringsmekanisme, der kan 
skyde en kugle af sted ved hjælp af energi fra en ela
stik (eller en fjeder).

Brug for eksempel:
1 rundstok (d = 10 mm, l = 160 mm), 2 stykker træ (hhv. 
22 x 33 x 20 og 22 x 33 x 50 mm), 2 lister (31 x 10 x 100 
mm), 2 stykker hård masonit (4 x 34 x 150 mm), 1 ela
stik, 2 små kroge, trælim, 20 små søm, 2 bor (10 og 12 
mm), 1 sav og 1 hammer. 

Bor et hul midt i den lille træklods (stemplet) på 10 
mm og et tilsvarende hul på 12 mm tværs gennem den 
store klods (lejet).
 Sav 3 hakker i rundstokken hhv. 1, 2 og 3 cm fra 
enden – som vist på foto 1.
 Lim nu stemplet på rundstokken – som vist på foto 
1, og tjek at rundstokken glider nemt i	lejet.
 Skru de 2 små kroge i enden af lejet – som vist på 
foto 1. Krogene skal bruges til at fæstne en elastik (se 
foto 2).

Byg en FixObot 

Meget	af	vores	forurening	skabes,	fordi	vores	maskiner	skal	
bruge	energi.

[1]	Hvis	du	bruger	en	fjeder	skal	krogene	placeres	anderledes.
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Du skal nu sætte sider samt bund og låg på din af
fyringsmekanisme – se foto 2. Bemærk at låg og bund 
kun dækker 2/3 i hver sin ende af mekanismen.
 Lim og søm bund, top og sider på lejet – som vist 
på foto 2.
 Placer en elastik, så den har fat i de to kroge, og 
således at elastikken samtidig har fat i ét af de tre hak
ker på rundstokken (se foto 2).
 Du kan nu lade din affyringsmekanisme:
 Placer mekanismen mod en lidt skrå bordplade. 
Placer en kugle foran stemplet. Træk stemplet tilbage – 
og FYR!!

 Hvor langt kan din mekanisme skyde?
 Sammenlign din affyringsmekanisme med dine 

klassekammeraters. 
 Hvem kan skyde længst? – Hvorfor?
 Hvilken betydning har kuglens vægt og størrelse? – 

Er der andre ting, der har betydning?
 Prøv at opfinde nogle spil og lege, hvor man skal 

bruge mekanismen.

Det skjulte spøgelse 
Lav en skræmmemaskine

Vil du give dine venner en slem forskrækkelse, vil du 
flytte energi ved hjælp af lufttryk, eller vil du bare lave 
et legetøj til sjov og ballade – så er her en god idé:

Brug:
1 bræt eller 1 plade, 1 eller 2 fødder (se senere), 
1 liste, 2 stykker hård masonit, 1 dødningehoved 
(tegnet på stift karton), kinesertråd (stærk sytråd), 1 
ballon, plasticslange, 1 elastik, 1 stift, små søm, 1 bor, 1 
tegnestift, lim og tape.

Denne maskine kan også laves i en æske eller en kasse 
af træ. Det vigtigste er blot, at armen (listen), der løfter 
hovedet, er godt fastgjort.
 Find et bræt eller en plade, der er stor nok til at skju
le din løftemekanisme, som vist nederst på tegningen.
 Brættet eller pladen skal kunne stå sikkert vinkel
ret på en bordplade. Derfor skal du montere én eller to 
fødder – fx 2 træklodser.
 Størrelsen på de to masonitplader og placeringen 
af armen afhænger af størrelsen på din ballon. 
 Sæt derfor ballonen på plasticslangen med en 
elastik. Prøv dig herefter frem for at finde de bedste 
løsninger.
 Søm de to masonitplader, som ballonen skal presse 
mod, på hhv. armen og pladen – se tegning.
 Find det omdrejningspunkt, armen skal dreje om. 
Bor et hul, så armen kan dreje gnidningsfrit om stiften. 
Søm herefter løftemekanismen fast på brættet (pladen). 

Maskiner og robotter til sjov og ballede
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[2]

Sørg	for,	at	enden	med	dødningehovedet	er	så	tung,	at	den	
synker	ned,	når	luften	lukkes	ud	af	ballonen!

AAAARGH!
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 Lav en underkæbe til dit dødningehoved og montér 
hovedet med en tegnestift på armen – se tegning. 
 Sytråden skal være netop så lang, at tråden stram
mes – og underkæben glider ned – på det rigtige tids
punkt. Placér ballonen og prøv dig frem.
 Nu er din skræmmemaskine færdig.

 Hvem leverer energien til din maskine?
 Kan du videreudvikle din maskine med flere uhyg

gelige effekter? – Hvilke?
 Kan man lave en skræmmemaskine på andre må

der? – Hvilke?
 Hvad kan man i øvrigt bruge lufttryk til?

Den rolige hånd 

Elektrisk legetøj og alle andre elektriske maskiner har 
en tænd/slukkontakt (med mindre apparatet skal 
tændes og slukkes via stikkontakten).
 Når du tænder for et elektrisk apparat, laver du den 
sidste forbindelse i kredsløbet. Nu vil strømmen løbe 
fra strømkilden gennem kredsløbet (ledninger, pærer 
m.v.) tilbage til strømkilden.
 Strømmen vil blive ved med at løbe, indtil du igen 
afbryder forbindelsen ved at slukke på kontakten.
 Denne viden kan du udnytte til at lave et sjovt spil.

Brug:
1 batteri i holder (fx 1,5 V), 1 pære i fatning (til samme 
spænding som batteriet), 1 træplade (fx 50 x 20 cm), 3 
stk. ledning (fx 5, 15 og 50 cm – afisoleret i hver ende), 
tyk ståltråd, 2 skruer, 2 spændeskiver, 1 blank øsken, 1 
rundstok (10 cm) og gaffertape.

Bøj ståltråden, så den bugter sig op og ned. Start og 
slut med et kort stykke (12 cm), der går vandret.
 Hæng din øsken på ståltråden.
 Sno den ene ende af den mellemlange ledning på 
enden af ståltråden. Skru herefter ståltråden fast på 
træpladen med skruer og spændeskiver
.

 Sæt et lille stykke gaffertape på det første og det 
sidste frie stykke af ståltråden.
 Skru rundstok og øsken sammen (det er en fordel 
at bore for først). Sno den ene ende af den lange led
ning om øskenen. Tape herefter ledningen til rundstok
ken – så den sidder stabilt.
 Forbind nu ledninger, batteri og pære i et kredsløb 
– som vist på tegningen. Tjek at pæren lyser, når øske
nen rører ståltråden.
 Nu er dit spil færdigt:
 Det gælder om at føre håndtaget fra det første 
stykke tape så langt mod det andet stykke tape som 
muligt, uden at pæren lyser.

 Kan du gennemføre spillet, uden pæren lyser?
 Kan du ændre sværhedsgraden på spillet? – I givet 

fald: Hvordan?
 Kan du udvikle et pointsystem til spillet? – I givet 

fald: Hvilket?
 Kan du bruge andre effekter end en pære, der ly

ser? – I givet fald: Hvilke effekter?

Maskiner og robotter til sjov og ballede
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Hvis	man	ryster	på	hånden,	vil	øskenen	virke	som	en	kontakt,	
der	tænder	og	slukker	for	lyset.

?!?
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Elektrisk quizspil
Lav dit eget quizspil

Nogle spil, som fx ”den rolige hånd”, kan vindes på 
gode evner til at koncentrere sig og evne til ikke at 
ryste på hånden.
 Andre spil, som fx quizspil, kan vindes på god hu
kommelse og stor viden.  
 Prøv selv at lave dit eget elektriske quizspil.

Brug:
1 æske med låg (fx en skotøjsæske), 1 batteri i holder 
(fx 1,5 V), 1 pære i fatning (til samme spænding som 
batteriet), isoleret ledning, mindst 10 splitclips i mes
sing, papir, blyant, dobbeltklæbende tape el.lign. og 
stor viden.

Tag låget af din æske. Lav et lige antal huller, parvis 
med lige stor afstand – fx som vist på tegningen. 
 Læg låget med oversiden ned mod bordpladen. Sæt 
en splitclips i hvert hul, så splitterne peger opad.

 Forbind nu clipsene parvis med ledninger – fx som 
vist på tegningen. Husk: Forbind ikke to clips, der sid
der lige overfor hinanden.
 Bøj splitterne fra hinanden, så ledningerne holdes 
på plads. Vend herefter låget om og sæt det på æsken.
 Monter tre stykker ledning på batteriholderen og 
fatningen – som vist på tegningen. Sørg for, at de to 
”løse” ledninger er så lange, at de kan nå alle clipsene 
på lågets overside.
 Overvej hvor og hvordan batteriholder med batteri 
og fatning med pære skal placeres.
 Klip nogle små stykker papir til spørgsmål og svar 
ud for hver clips. Skriv et spørgsmål eller et svar på 
hvert papir. 
 Fx: ”Hvad er en maskine?” – på ét papir, og: ”Et ap
parat, der løser en opgave ved hjælp af energi” – på et 
andet papir.
 Lim spørgsmål og svar fast på lågets overside ud 
for to clips, der er forbundet med en ledning. Forsæt 
indtil der er spørgsmål eller svar ud for alle clips.
 Dit elektriske quizspil er nu færdigt. Find en per
son, der vil prøve det.

Maskiner og robotter til sjov og ballede
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Når	man	placerer	de	to	”løse”	ledninger	på	clipsene	
ud	for	spørgsmål	og	svar,	der	hører	sammen,	vil	
pæren	lyse.

Bagsiden	af	pladen.
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 Prøv at lave flere sæt spørgsmål og svar i forskel
lige kategorier og sværhedsgrader.

 Kan du udtænke et pointsystem til spillet? – I givet 
fald: Hvilket?

 Kan spillet udvikles/ændres? – I givet fald: Hvor
dan?

 Hvad kan man bruge denne slags spil til?
 Prøv at tegne et diagram, der viser hvordan lednin

gerne er ført.
 Kan du udtænke dit helt eget elektriske spil? – og 

lave det? – Hvordan?

Andre veje

• Hvordan har maskiner udviklet sig fra dine bed
steforældres barndom til i dag?

• Findes der maskiner, der stort set ikke har ændret 
sig de sidste 100 år? – i givet fald hvilke?

• Hvordan har legetøjet udviklet sig fra dine bedste
forældres barndom til i dag?

• Findes der legetøj, der stort set ikke har ændret 
sig de sidste 100 år? – i givet fald hvilket?

• Hvornår åbnede den første legetøjsbutik?
• Hvad var det første elektriske legetøj, man kunne 

købe?
• Hvad hedder de forskellige komponenter i elek

tronisk legetøj?
• Hvad er det mest populære legetøj i dag?
• Hvem opfandt den første legoklods? – hvordan 

har LEGO udviklet sig siden, og hvad er de vigtig
ste opfindelser i LEGOs historie?

• Hvordan virker Robolab og LEGO Mindstorms?
• Hvordan vil fremtidens legetøj se ud? – og hvor

dan vil det virke?
• Hvor meget legetøj bliver der solgt i hele verden?
• Findes der børn, der ikke har noget legetøj?

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål el
ler selv finde på nogen. Men du kan også vælge at 
starte med et af de foreslåede forsøg.

Gode links:
www.videnomenergi.dk/robotter
www.testoteket.dk
www.boreme.com//boreme/funny2008/jerry
dogplayswballp1.php
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Lige siden hjulet blev opfundet, har mennesker brugt 
maskiner til transport – til fart og bevægelse.
 I starten blev energien til disse simple maskiner 
hentet fra mennesker og/eller dyr. Trækvogne, okse
kærrer og hestevogne har været kendt i årtusinder.
 Med opfindelsen af dampmaskinen i midten af 
1700tallet tog udviklingen fart: lokomotivet, jern
banen og dampskibene gjorde det nemt og billigt at 
fragte mennesker og varer over store afstande. 
 I slutningen af 1800tallet blev elmotoren, benzin
motoren og dieselmotoren opfundet. Nu kunne man 
køre i elektriske tog. Knallerten, bilen og motorcyklen 
blev opfundet, og allerede i 1903 blev der taget patent 
på den første flyvemaskine.

I dag har de fleste mennesker (i hvert fald i Danmark) 
adgang til forskellige transportmidler både til vands, til 
lands og i luften. 
Bevægelse til vands: Skibe og både har været kendt 
helt fra stenalderen. Energien til at bevæge bådene 
kom oftest fra mennesker eller dyr og senere fra vin
den. Først i nyere tid er vi begyndt at bygge skibe med 
andre energikilder.
Bevægelse til lands: Den ældste vogn vi kender, blev 
opfundet af kineserne omkring år 2.500 f.Kr. Energien 
til at bevæge vognene kom fra dyr eller mennesker. 
Først i slutningen af 1700tallet blev cyklen og forskel
lige motorer til transport opfundet.
Bevægelse i luften: Den første ubemandede luftbal
lon steg til vejrs over Paris i 1783. Energien til luft
rejsen kom fra en gasbrænder under ballonen. Men 
luftfartens historie tog først fart med opfindelsen af 
jetmotoren i 1930 og med rumfartens udvikling efter 2. 
verdenskrig.

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Byg en FixObot 

I		årtusinder	har	mennesker	brugt	maskiner	til	transport.

Argh far, det må du 
ku' gøre bedre!
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Fælles for alle transportmidler er, at de skal bruge (om
sætte) energi for at skabe den bevægelse, maskinen er 
bygget til at udføre.
 I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at un
dersøge, hvordan maskiner til bevægelse virker, hvor 
de får energien fra, og hvordan man kan lave sin egen 
maskine til fart og bevægelse. 

Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

Hjul og remskiver 
Forsøg med hastighed og gearing 

Hvad er et gear? – Hvad kan et gear bruges til? – Hvor
dan virker et gear? – Og hvorfor er det nemmere at 
køre op ad bakke i første gear end i tredje gear?
 I et leksikon, kan du læse, at et gear er en maskine, 
der overfører bevægelse (energi) fra én maskine til en 
anden. Et gear kan ændre bevægelsens fart, bevægel
sens kraft og/eller bevægelsens retning.
 Du kan selv lave din egen maskine til ændring af 
energiens (bevægelsens) fart, kraft og retning.

Brug:
1 træplade med huller (se senere), mindst 15 maskin
skruer med møtrik (fx 5 x 60 mm), trisser i forskellig 
størrelse (se senere), et antal brede elastikker og evt. 
en hulsav, et bor og andet værktøj.

Brug en træplade – fx krydsfiner 200 x 400 x 4 mm. 
Bor mindst 15 huller, der passer til dine maskinskruer. 
Hullerne skal placeres symmetrisk med mindst 6 cm 
mellemrum.
 Placer en maskinskrue i hvert hul, og spænd skru
erne fast med møtrikkerne.
 Måske er du så heldig at have adgang til garntris
ser med forskellig diameter, hvis ikke – så må du selv 
fremstille dem:
 Find et bræt eller en træplade i passende tykkelse. 
Sav herefter med en hulsav mindst 3 forskellige trisser 
af det valgte træ.

 Det er en fordel, hvis du kender forholdet mellem 
omkredsen på trisserne – fx at omkredsen fordobles. 
 Med et hulsavsæt kan du fx vælge følgende diame
tre: 21, 42 eller 63 mm. Hvad bliver forholdet mellem 
omkredsene på disse trisser?
 Placer herefter dine trisser på hver sin maskinskrue 
på din maskine. Tjek at trisserne kan rotere rimelig gnid
ningsfrit om skruerne. Hvis ikke – så bor hullerne større.
 Forbind nu trisserne parvis med elastikker – som 
vist på tegningen. Drej rundt på én af trisserne og be
skriv, hvordan den næste trisse bevæger sig.

 Drejer trisserne samme vej rundt?
 Hvordan kan du ændre omdrejningsretningen? 
 Fortæl med egne ord, hvad der sker med omdrej

ningshastigheden når to forskellige trisser forbin
des. – Kan du vise det?

 Hvad sker der – samtidig – med den kraft, som en 
af trisserne løfter med? – Kan du vise det?

Maskiner og robotter til fart og bevægelse
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Hvis	omkredsen	på	trisse	2	er	det	halve	af	omkredsen	på	trisse	1,	
så	vil	trisse	2	køre	dobbelt	så	hurtigt	som	trisse	1.

... og hvilken trisse 
kører så hurtigst?
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Dampmaskinen
Lav din eget dampskib

Vand er tungest ved en temperatur på præcis 4° cel
sius. Ved denne temperatur vejer 1 ml vand netop 1,0 g.
 Når temperaturen falder under 4° C, vil vandet ud
vide sig, og 1 ml is vil derfor veje mindre end 1,0 g.
 Når temperaturen stiger over 4° C, vil vandet ligele
des udvide sig. Ved 100° C vil alt vandet blive til damp, 
og rumfanget vil nu være 1700 gange større.
 Denne udvidelse udnyttede James Watt, da han i 
1769 opfandt dampmaskinen. Man kunne nu få damp
trykket til at drive en maskine – og skabe bevægelse.
 Du kan selv lave dit eget dampdrevne legetøjsskib.

Brug:
1 flamingoplade (fx 150 x 200 x 50 mm), 1 blikplade (fx 
100 x 250 mm), 1 kobberrør (fx d = 4 mm, l =300 mm), 
1 fyrfadslys og 1 balje med vand

Skær eller sav din flamingoplade til, så den har form 
som skroget på et skib.
 Bøj herefter din blikplade, så den kan danne et 
varmeskjold midt på skibet – fx som vist på foto. Det 
kan betale sig, at have en skruestik og en hammer, når 
du skal bøje pladen.
 Bøj nu en spiral med 2 eller 3 vindinger af dit kob
berrør. Også her kan det betale sig at have en skruestik 
og derudover en ca. 20 cm lang rundstok .

 Sæt rundstokken i skruestikken. Hold midten af 
kobberrøret bag rundstokken og bøj forsigtigt enderne 
fremad mod hinanden. Fortsæt ombøjningen indtil der 
er en spiral med 2 eller 3 vindinger.
 Tjek, at der er fri passage gennem spiralen.
 Før nu spiralens frie ender gennem flamingopla
den, så åbningerne vender skråt bagud, og spiralen er 
placeret lidt på skrå under varmeskjoldet – som vist på 
tegning og foto. 
 Inden skibet søsættes, skal du med en engangs
sprøjte fylde spiralen med (varmt) vand. Søsæt skibet 
og placer et tændt fyrfads lys under spiralen – som vist 
på foto.

Når vandet i spiralen er varmet op, vil dit skib langsomt 
begynde at sejle.

 Hvor får dit skib energien fra?
 Hvad sker der med vandet i spiralen, mens det var

mes? – Når vandet er blevet til damp?
 Kan du forbedre dit dampskib, så vandet varmes 

hurtigere? – Så skibet sejler bedre?

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Byg en FixObot 

Lav	dit	eget	dampskib.	
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Skippy
Lav et omvandrende robotdyr

En elmotor er en maskine der, ved hjælp af elektrisk 
energi, får en aksel til at rotere.
 Der er elmotorer i alle de elektriske apparater, der 
laver bevægelse – fx en hårtørrer, cdafspillere, støvsu
gere, elpiskere m.m.
 Med en elmotor, et batteri og nogle få andre ef
fekter kan du selv lave en bevægelig maskine – ja, lige
frem dit eget omvandrende robotdyr. 

Brug:
1 elmotor, 1 plade i træ eller plast (fx 100 x 120 x 4 mm), 
4 stk. gevindstænger eller maskinskruer med møtrik, 
4 strips, 1 batteri, 2 messingsøm, 1 miniledning med 
krokodillenæb, 30 gram Formplast eller 5 stk. viskelæ
der, tape og div. pynt.

Du kan nu lave et robotdyr der, i kraft af vibrationer fra 
motoren, kan bevæge sig hen ad et underlag.
Bor hul til de fire ben (gevindstænger), og spænd dem 
fast på pladen – som vist på foto.

Herefter skal du samle de elektriske dele:
 Klip miniledningen over til to ledninger. Fjern iso
leringen i den frie ende af hver ledning, og monter led
ningerne på motoren.
 Med tape (evt. gaffer) fæstnes de to messingsøm 
på batteriets poler (se foto). Tjek at motoren kører, når 
krokodillenæbbene tilsluttes hver sit søm. 
 Fastgør nu motor og batteri med strips som vist på 
foto. Overvej om dit robotdyr skal have hale og øjne fx 
som vist på foto.
 Robotdyrets fødder og næse kan enten laves af 
Formplast eller af 5 stykker viskelæder. 
 Hvis du har adgang til Formplast så følg brugsvej
ledningen for dette materiale, når du former 4 fødder 
og 1 næse – som vist på foto.
 Det er vigtigt, at robotdyret får fødder, da det ellers 
let laver ridser i underlaget, når det bevæger sig.
 Robotdyrets næse skal samtidig fungere som en 
svingarm, der ved motorens rotation skaber de rystel
ser, der får robotten til at bevæge sig. 
 Uanset om du bruger Formplast eller et viskelæder, 
skal du derfor placere en skrue yderst i næsen, så den 
kan fungere som kontravægt (se lille foto). 

Nu er dit robotdyr klar til afprøvning. Slut strømmen og 
lad SKIPPY vandre hen ad bordet.

 Hvor hurtigt bevæger dit robotdyr sig?
 Kan du udvikle robottens design? – I givet fald: 

Hvordan?
 Kan du udvikle nye tekniske effekter til dit robot

dyr? – I givet fald: Hvilke?
 Kan du lave robotter, der bevæger sig på andre 

måder? – I givet fald: Hvordan?

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Byg en FixObot 

Skippy	kan	også	købes	som	byggesæt	–	se	forhandlerliste	side	68.
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Trykluftfart 
Byg jeres eget transportsystem

Vi bruger energi hver eneste dag – døgnet rundt. I gen
nemsnit bruger vi over 1/3 af denne energi til transport 
– og tallet er voksende.
 Hver gang, du kører med en bil, en bus, et tog, sej
ler med motordrevet skib eller flyver med en flyvema
skine, bliver der brugt energi.
 Derudover bliver der også brugt meget energi til at 
transportere de varer, du og din familie køber i butik
kerne.
 Politikerne håber derfor, at vi i fremtiden kan udvik
le nogle transportsystemer, der kan føre til, at vi bruger 
mindre energi.
 Prøv sammen med dine klassekammerater, at ud
vikle et transportsystem, der kan føre ”varer” fra lære
ren ud til bordene.

Brug for eksempel:
Kroge, snor, aflange balloner, skruelåg med ”genluk”, 
sugerør, tape, karton og evt. en eller flere pumper

Dette transportsystem udnytter den energi, der kan 
lagres i en ballon i form af et stort lufttryk. Men syste
met er ikke færdigudviklet, så I må selv opfinde nogle 
løsninger.
 For at spare på energien skal varerne transporte
res ad de kortest mulige afstande. Opfind derfor en 
”trykluftbane”, som varerne kan transporteres ad (se 
tegning).
 Opfind derefter et ”tryklufttog”, der kan transpor
tere varerne med mindst mulig tab af energi (= mindst 
mulig gnidningsmodstand).
 Tryklufttoget skal have en start og stopfunktion. 
Brug fx et skruelåg med genluk. Låget kan sættes ind i 
ballonen, inden den pustes op.
 Det skal være muligt at genoplade toget (= puste 
ballonerne op igen). Bemærk ballonerne skal pustes 
op med en pumpe – ikke med munden!
 Tryklufttoget skal kunne gennemføre en rute med 
(mindst) to stop uden genopladning undervejs. Toget 
må gerne medbringe ekstra oppustede balloner.

 Hvor langt bevæger toget sig på én opladning? 
 Hvor mange opladninger kan et tog medbringe?
 Hvilke ”varer” kan dit tog medbringe? – Hvordan?
 Kan systemet med ”trykluftfart” udvikles til brug i 

det virkelige liv? – I givet fald: Hvordan?

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Byg en FixObot 

Over	1/3	af	vores	energi	

bruges	til	transport.

Tænk på hvor meget 
energi vi kan spare 

på transporten!
Ja, og vi sparede 
endnu mere, hvis 
vi fik en pumpe ... 

pust-pust!

Skruelåg	med	genluk.
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Andre veje

• Hvordan har mennesker brugt hjulet gennem 
 tiderne?

• Hvad er de vigtigste opfindelser indenfor land
transport? – søfart? – luftfart? – rumfart?

• Hvorfor fik dampmaskinen så stor betydning?
• Findes der stadig mennesker, der bruger damp

maskinen? – I givet fald hvor og hvordan?
• Hvordan virker en dampmaskine? 
• Hvordan bruger man i dag damp til at lave 

 elektricitet?
• Hvor mange forskellige typer motorer er der 

 opfundet? – og hvilke energikilder bruger de?
• Hvordan virker andre motorer til fart og bevæ

gelse?
• Hvem er de mest berømte opfindere indenfor 

 motorer og transport?
• Hvem er de mest berømte sportsfolk indenfor fart 

og bevægelse?
• Hvad er de hidtil største katastrofer indenfor 

 landtransport? – søfart? – luftfart? – rumfart?
• Hvilke transportformer bruger mindst energi?
• Hvilke transportformer forurener mindst?
• Hvad sker der, når der ikke er mere olie og 

 benzin?
• Findes der elektronisk styrede eller robotstyrede 

transportsystemer?
• Hvordan vil fremtidens transportsystemer se ud?

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål  eller 
selv finde på nogen. Men du kan også vælge at 
starte med et af de foreslåede forsøg.

Gode links:
www.videnomenergi.dk/robotter
www.experientarium.dk
www.boreme.com//boreme/funny2008/rc
steampoweredcentipedep1.php

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Byg en FixObot 
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Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre 
personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da 
de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre 
end i dag.
 Bare på den tid der er gået, siden dine forældre var 
børn, har udviklingen i vores tekniske hjælpemidler 
været enorm.
 De sidste mange årtier er der hvert år kommet nye, 
bedre og mere og mere avancerede maskiner og robot
ter i vores hverdag. 
 Maskinerne er i næsten samme tempo blevet bil
ligere, så almindelige mennesker i dag har adgang til 
langt flere maskiner og hjælpemidler end tidligere.
 Prøv at gå på opdagelse i teknikkens historie. Find 
årstal for hvornår forskellige maskiner og hjælpemidler 
blev opfundet.

Mange maskiner bliver i dag fremstillet til – og brugt til 
– et andet formål, end det de oprindeligt blev opfundet 
til:

Hjælpemidler til arbejdspladsen. Mange maskiner er 
oprindeligt opfundet til brug i serviceerhverv, hånd
værk, landbrug og industri. Således er opvaskema
skinen oprindeligt opfundet til brug i restauranter og 
storkøkkener.
Hjælpemidler til handicappede. Andre maskiner er 
oprindeligt blevet opfundet for at lette hverdagen for 
syge og handicappede personer. Således er den elek
troniske fjernbetjening oprindeligt opfundet til hjælp 
for handicappede.
Hjælpemidler i hjemmet. I takt med at maskinerne er 
blevet billigere at købe og lettere at håndtere, er de 
blevet uundværlige hjælpemidler også i hjemmet. Der
for kan familiernes husholdning i dag som regel klares 
uden en hjemmegående person. 
Hjælpemidler i fremtiden. Udviklingen vil fortsætte. Al
lerede i dag kan vi fx købe støvsugerrobotter, der selv 
kører rundt og klarer den værste støvsugning, mens 
familien er på arbejde.
 I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at under
søge, hvordan maskiner til hjælp i hverdagen virker, og 
hvordan du selv kan lave din egen maskine eller robot, 
der måske kan løse en opgave. 

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Byg en FixObot 

Hvornår fik du det 
høreapparat?

Ældre	mennesker	vil	
kunne	fortælle	dig	om	
teknikkens	udvikling.
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Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

Hjælpemidler på dit værelse
Lav en primitiv telefon/et telefonnet

Det var amerikaneren Alexander Graham Bell, der efter 
flere års arbejde, i 1876 kunne tage patent på den før
ste telefon.
 Graham Bells mor var døv, og Graham havde derfor 
viet sit liv til at udvikle hjælpemidler til døve og tung
høre.
 Telefonen er således oprindelig tænkt som et hjæl
pemiddel til hørehæmmede, men Graham fandt snart 
ud af telefonen kan lette hverdagen for de fleste men
nesker.
 Du kan selv prøve at lave din egen primitive ”snor
telefon” og et ”snortelefonnet”.

Brug:
4 plastbægre, 10 – 20 meter fiskeline, 8 tændstikker, 
tape, 1 lille søm, 1 tang og 1 saks.

En snortelefon består af to plastbægre forbundet med 
en stram fiskeline. Når man taler ind i det ene bæger, 
vil lyden forplante sig til det andet bæger. – Prøv det.
 Hvis du deler din fiskeline i fx en lang og to korte 
stykker, vil du ligefrem kunne lave et telefonnet som 
vist på tegningen. – Prøv det.

 Hvordan virker dit snortelefonnet? Hvorfor skal 
linen/linerne altid holdes stramme? Og hvor mange 
grene kan du have på dit telefonnet?

Hverken Graham Bells telefon eller de telefoner, vi har 
i dag, virker dog ved, at ”ledningen” sættes i svingnin
ger som i snortelefonen.
 Telefoner har en mikrofon og en højttaler, der virker 
ved hjælp af elektriske signaler.
 Mikrofonen omsætter lydens svingninger til sving
ninger i en elektrisk strøm.
 Højttaleren omsætter svingninger i en elektrisk 
strøm til lyd (= svingninger i luften).
 Du kan nemt vise princippet i en højttaler – brug:
1 strømforsyning (6V, vekselstrøm), 2 ledninger, 1 
spole og 1 magnet.
 Forbind spole og strømforsyning ved hjælp af de to 
ledninger, og tilslut strømmen. Sænk magneten ned i 
hullet midt i spolen. Spolen vil nu vibrere mod underla
get – og derved skabe lyd.

 Hvordan bevæger lyden sig i dit telefonnet?  
– i dit højttalerforsøg?

 Hvad består en højttaler af? – og hvordan virker den?
 Hvordan har telefonen udviklet sig siden Graham 

Bell fik sit patent?
 Kan du ”opfinde” en maskine, der laver lyd?  

– i givet fald: Hvordan?

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Byg en FixObot 

Hvis I kan 
høre mig, 

får I en is!

Lyttende	dreng	
holder	ikke	linen	
stram.

Lyttende	pige	holder	linen	stram	
men	holder	med	hånden	på	linen.
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Hjælpemidler i køkkenet
Byg din egen elkoger

Langt de fleste maskiner, vi i dag bruger i hjemmet, 
virker ved hjælp af elektrisk energi.
 Der er stor forskel på, hvor meget elektricitet hver 
familie bruger, og hvor gode eller dårlige vaner vi har i 
forhold til at spare på energien.
 Men for langt de fleste familier er køkkenet det 
rum, hvor der bruges (omsættes) mest energi.
Størstedelen af denne energi bruges til, enten at 
sænke temperaturen i køleskabe og frysere, eller at 
hæve temperaturen (fx) i vandvarmere, i ovne og på 
komfurer.
 Du kan selv lave en elektrisk vandvarmer og måske 
måle hvor meget energi, den bruger.

Brug:
Kanthaltråd, 1 strikkepind, 1 kronemuffe, 1 lille bæger
glas, 2 krokodillenæb, monteringstråd, 1 strømforsy
ning, vand, 1 termometer, 1 stopur og evt. 1 wattmeter.

Kanthaltråd kaldes også ”modstandstråd”. Metallet 
yder nemlig stor modstand, når der sendes en elektrisk 
strøm gennem metallet. Elektronerne i tråden sættes i 
bevægelse, og metallet bliver varmt.
 Du kan derfor lave din egen elkoger med et stykke 
kanthaltråd (fx 10 cm).
 Sno tråden om stikkepinden, så der dannes en lille 
spole. Fjern strikkepinden og montér spolens ender i 
kronemuffen – som vist på tegningen.
 Placer herefter 2 stykker monteringstråd i den an
den ende af kronemuffen, og forbind disse til strømfor
syningen med krokodillenæbene.
 Hæld 10 ml vand i bægerglasset og mål vandets 
temperatur. Placer elkogeren i vandet og tænd for 
strømforsyningen (6 V=).
 Tag tid mens vandet varmes og skriv ned, hvor lang 
tid der går, før vandets temperatur er steget 10° C, 20° 
C osv.

 Hvor hurtigt varmes vandet?
 Kan du få vandet til at koge? – hvis ja: Hvordan?
 Hvad ville der ske, hvis du brugte en tyndere/ 

tykkere kanthaltråd?
 Hvad ville der ske, hvis du brugte en kortere/ 

længere kanthaltråd?
 Kan du bruge andre metaller til din elkoger? 

– I givet fald: Hvilke?
 Hvor bruges dette princip i det virkelige liv?

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Byg en FixObot 

Hvis	du	vil	måle	energiforbruget,	skal	du	bruge	et	wattmeter	–	
spørg	din	lærer,	om	I	har	sådan	et.

Madlavning 9%

Brugsvand 9%

Diverse 5%

Elektronik 28%

Vask 18%

Belysning 13%

Køle og 

fryseapparater 18%

En	familiernes	elforbrug.
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Hjælpemidler i fremtiden
Byg en hydraulisk robot

I takt med maskinernes udvikling har mange men
nesker ønsket at opfinde en maskine – en robot, der 
kunne udføre deres arbejde for dem.
 Ofte har man forestillet sig, at robotter skal ligne 
mennesker. Således var den første kendte ”robot” en 
japansk dukke. Figuren, der blev lavet i det 17. århund
rede, kunne bære vand og vin fra et sted til et andet.
 I dag er en robot: En maskine der kan program
meres til at udføre et arbejde ved hjælp af sensorer og 
mekaniske instrumenter.
 På de store fabrikker udfører robotter (industri
robotter) allerede i dag en stor del af det arbejde, som 
mennesker tidligere udførte.
 Hvis du har adgang til LEGO Robolab og/eller Mind
storms, vil du kunne lave en robot, der kan program
meres.
 Men du kan også vælge at lave en robotlignende 
maskine.

Brug for eksempel:
Klodser (træ eller plast) der kan hængsles og dreje i 
forhold til hinanden (se foto), hængsler (fx splitter), 
plastslange, evt. fordelerled, strips, søm, engangs
sprøjter og diverse værktøj.

Energi kan omsættes ved hjælp af hydraulik. Hydraulik 
bruges fx i donkrafte, kraner, gravkøer og mange andre 
maskiner til at løfte og flytte ting med.
 Ved hjælp af to engangssprøjter, et stykke slange og 
lidt vand kan du lave et hydraulisk system, der overfører 
energi fra den ene sprøjte til den anden. – Prøv det.

Saml på denne måde en robotlignende maskine fx som 
vist på billederne.
 Hvis din robot skal have et hoved, kan du fx lave 
det i papmaché. Hovedet kan herefter placeres på ro
botten ved hjælp af et stykke stift ståltråd.

 Hvordan virker din robotlignende maskine?
 Hvorfor kalder vi den for en robotlignende maskine 

og ikke en robot?
 Hvad skal der til, for at maskinen kan kaldes en 

rigtig robot?
 Kan du udvikle din maskine med flere effekter?   

– I givet fald: Hvilke?
 Hvor og hvordan tror du, at vi vil bruge robotter  

i fremtiden?

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Byg en FixObot 

Byggesættet	ROBOTTO	
kan	evt.	købes	færdigt	
–	se	forhandlerliste	
side	68.
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Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Byg en FixObot 

Andre veje

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet til 
brug på arbejdspladsen.

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet med 
det formål at lette hverdagen for syge og handi
cappede.

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet til 
andre formål – Hvilke formål?

• Hvordan har vores maskiner udviklet sig fra dine 
oldeforældres tid frem til i dag?

• Hvordan, tror du, vores maskiner vil udvikle sig  
i fremtiden?

• Hvor mange maskiner, vi i dag bruger i hverdagen, 
virker ved hjælp af elektrisk energi? – Hvilke?

• Hvor mange maskiner, vi i dag bruger i hverdagen, 
virker ved hjælp af andre energikilder? – Hvilke? 

• Hvilke maskiner, vi i dag bruger i hverdagen, 
 bruger mest energi? – Hvilke bruger mindst?

• Hvad er en termostat? – Kan du/I lave en termo
stat til elkogeren? – Hvordan?

• Hvad er forskellen på en maskine og en robot?
• Hvad er fælles for en maskine og en robot?
• Hvad er en sensor, og hvordan virker den (de)?
• Hvad er et mekanisk instrument på en robot, og 

hvordan virker det (de)?
• Hvor – i dit lokalsamfund – bliver der brugt 

 robotter (industrirobotter)?

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål  eller 
selv finde på nogen. Men du kan også vælge at 
starte med et af de foreslåede forsøg.

Gode links:
www.videnomenergi.dk/robotter
www.tekniskmuseum.dk
www.boreme.com//boreme/funny2006/
tshirtfoldmachinep1.php
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Historien fortæller os, at der til alle tider og i alle de 
samfund og de folkeslag, vi kender, har været krige og 
konflikter mellem menneskene.
 Menneskene har gennem hele historien udvist stor 
opfindsomhed og snilde, når det gjaldt om at fremstille 
maskiner til krig og ødelæggelse.
 Mange af de maskiner og de ting, vi i dag bruger i 
hverdagen, er oprindeligt opfundet og udviklet af mili
tære årsager.
 Internettet er således en videreudvikling af nogle 
forsøg, som militæret i USA gennemførte i slutningen 
af 1960erne, for at udvikle et sikkert varslings og 
forsvarssystem.
 Nylon, som bl.a. meget af vores tøj er lavet af, blev 
opfundet i USA i 1939 til erstatning af silke i faldskær
me, fordi krigen forhindrede import af silke.

Heldigvis bruges mange af de maskiner, der oprinde
ligt blev opfundet til krig og ødelæggelse således nu til 
fredelige formål.
Maskiner til forsvar. En væsentlig del af et lands 
 forsvar består i at kunne sende varsel ud om fjendens 
bevægelser. Gennem årtusinder foregik dette ved 
hjælp af budbringere til fods eller til hest.
 Først med opfindelsen af telegrafen i 1840 lykkedes 
det at udvikle telekommunikation, der virker ved elek
trisk energi.
Maskiner til spionage. Mange sindrige opfindelser er 
blevet udtænkt, for at kunne indsamle viden om fjen
dens planer og fjendens bevægelser. Ubåde er således 
blevet brugt til spionage og andre militære formål 
 siden den amerikanske frihedskrig i 1776.
Maskiner til angreb. Kastemaskiner (cirka 500 f. Kr.), 
krudt (cirka 150 f. Kr.), kanoner (cirka 1200 e. Kr.), 
 musketter, geværer, pistoler, granater,  revolvere, 
 maskingeværer, missiler – listen over våben og 
 maskiner til brug under angreb er næsten uendelig.

Byg en FixObot 

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse

Mange	maskiner	er	oprindelig	opfundet	til	krig	og	ødelæggelse.

Nu skal I ha' en 
matematikprøve!
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Men selv krudt og andre sprængstoffer kan bruges – 
og bliver brugt – til fredelige formål og til forbedring af 
menneskers levevilkår.
 I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at under
søge, hvordan maskiner til forsvar, spionage og/eller 
angreb virker, og hvordan man kan udnytte de samme 
principper i maskiner eller robotter til fredelige formål.

Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

Byg en telegraf 
Fremstil jeres eget morseapparat

I 1840 tog den amerikanske kunstmaler Samuel Morse 
patent på en maskine, der ved hjælp af elektricitet 
kunne sende beskeder over store afstande.
 Samtidig med maskinen – morseapparatet – tog 
Samuel Morse patent på sit eget alfabet – morse
alfabetet (se kopiark).
 Morsealfabetet består af prikker og streger. Derfor 
kan man, ved at tænde og slukke for en elektrisk strøm 
i forskelligt tempo, sende beskeder gennem et elek
trisk kredsløb.
 I et morseapparat laves signalerne om til prikker 
og streger på en papirstrimmel, der langsomt trækkes 
fremad – men morsealfabetet kan også bruges med lys.
 Sammen med nogle af dine klassekammerater, kan 
du lave et morseapparat, der sender og modtager sig
naler ved hjælp af elektrisk lys.

Brug:
1 strømforsyning (6 V=), 2 kontakter, 2 pærer (6 V, 50 
mA), 2 fatninger, 3 korte og 2 lange ledninger med 
bananstik i hver ende.

Træk de 2 lange ledninger fra det bord, i laver forsøget 
på til et andet sted i lokalet – evt. helt ud på gangen.
 Lav den opstilling, der er vist på tegningen. 
 Kontroller, at modtagers pære lyser, når afsenders 
kontakt (= telegrafnøgle) holdes nede.
 Skift roller og kontrollér én gang til.
 Del jer i to hold, der skal skiftes til at være afsender 
og modtager.
 Begge hold skal finde på en kort besked, som de vil 
sende til det andet hold. Oversæt jeres besked til mor
sealfabetet, så I er klar til at sende.
 Herefter sender holdene på skift deres besked til 
det andet hold. Alle beskeder skal afsluttes med ”med
delelse slut”signalet. Dette signal betyder samtidig, 
at man skifter roller.

 Kan I ”læse” hinandens beskeder?
 Kan du ”skrive” dit eget navn med morsealfabetet?
 Hvilken betydning fik Morses to opfindelser for 

militæret? – for civile?
 Bruges Morses opfindelser stadig? – i givet fald: 

hvor og hvordan?
 Kan du lave signaler på andre måder? – Hvordan?

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse

Byg en FixObot 

Når	besked	skal	modtages,	flyttes	
ledning	fra	A	over	i	B.	
Det	samme	er	gældende,	når	drengen	
skal	modtage	en	besked	fra	pigen.



Byg en musefældekatapult
Genopdag fortidens kastemaskiner

Katapulten og andre kastemaskiner blev brugt som vå
ben til angreb og som våben til forsvar ved belejringer 
lige fra oldtiden og langt op i middelalderen.
 Katapulten fungerer ved, at en kastearm sættes 
i spænd. Kastet (skuddet) opnås ved, at kastearmen 
bliver sluppet og derefter bremset mod en buffer.
 Som projektiler brugte man sten, metalstykker, 
brændbare materialer og andet med en vægt på op til 
500600 kg.
 Middelalderens katapulter nåede med disse tunge 
projektiler op på en rækkevidde på cirka 200 m.
 Med en musefælde kan du selv lave en katapult i 
lille målestok til afskydning af vingummibamser, viske
læder og lignende.
 Bemærk: Musefælder er farlige! Derfor kræver 
dette forsøg, at din lærer eller en anden voksen er til 
stede.

Brug for eksempel:
1 musefælde, tape (gaffer), træpinde (rørepinde), pla
stikprop fra sodavand, limpistol, vingummibamser eller 
lignende.
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Tjek at musefældens fjeder er korrekt og solidt fæstnet 
til bundpladen. Fjern evt. holder til lokkemad m.v.
 Overvej samtidig, hvordan kastearm og buffer skal 
monteres på musefælden.
 Konstruer herefter en kastearm med en lille skål til 
projektilet. Brug fx en rørepind og en plastikprop fra en 
sodavand.
 Monter kastearmen på fjederen. Brug evt. gaffer
tape. 
 Konstruér og montér herefter en solid buffer, der vil 
bremse kastearmen, netop på det tidspunkt, du ønsker 
– så projektilet slynges i en hensigtsmæssig bane mod 
målet.
 Afprøv din katapult: Placér en vingummibamse i 
skålen – spænd fjederen – og fyr!
 Placér et bæger af plastik som mål i en passende 
afstand. Skyd til måls efter bægret.

 Kan du ramme målet?
 Beskriv projektilets bane.
 Hvordan skal din buffer placeres, for at dine 

 projektiler rammer siden af bægret?
 Hvordan skal din buffer placeres, for at dine 

 projektiler rammer oppe fra og ned i bægret?
 Kan du videreudvikle din katapult?
 Hvordan så oldtidens og middelalderens katapulter 

ud?

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse

Byg en FixObot 

Prøv	om	I	kan	ramme	plastikbægret	
med	en	vingummibamse. Har du 

set vores 
projektiler?
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Andre veje

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet  
og udviklet til militært forsvar.

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet  
og udviklet til spionage.

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet  
og udviklet til at sende signaler.

• Find eksempler på maskiner, der er opfundet  
og udviklet til brug under militære angreb.

• Hvor og hvordan bruges krudt og sprængstoffer  
til fredelige formål?

• Beskriv krudtets historie? 
• Hvem var Alfred Nobel? – hvad opfandt han?  

– og hvilken betydning har han haft efter sin død?
• Hvordan kan signalerne i et morseapparat laves 

om til prikker og streger på en papirstrimmel?
• Hvad er de vigtigste opfindelser i telekommunika

tionens historie fra morseapparatet til i dag?
• Hvilke andre kastemaskiner end katapulten brug

te man i oldtiden og i middelalderen?  
– og hvordan virkede de?

• Hvilken form for energi bruger man til at affyre 
projektiler i kastemaskiner? – i moderne våben?

• Beskriv forskellen på den måde man førte krig på 
i middelalderen og moderne krigsførelse. 

 – hvilke maskiner hører til de forskellige måder at 
føre krig på?

• Hvilke maskiner i det danske forsvar bruger mest 
energi?

• Bruges der robotter i det danske forsvar?
• Kan robotter brugt til krig eller forsvar være gode? 

– Hvordan?

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål  eller 
selv finde på nogen. Men du kan også vælge at 
starte med et af de foreslåede forsøg.

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse

Byg en FixObot 

Gode links:
www.videnomenergi.dk/robotter 
www.middelaldercentret.dk
www.boreme.com//boreme/funny2008/drum
machineunpluggedp1.php
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De fleste mennesker kender mindst én person, der 
er nødt til at bruge specielle maskiner og/eller andre 
hjælpemidler i hverdagen.
 Nogle mennesker er født med et handicap – bevæ
gehandicap, synshandicap eller andet, der gør, at de 
har brug for specielle maskiner og hjælpemidler, for at 
kunne leve et liv så tæt på det normale som muligt.
 Andre mennesker har været udsat for en ulykke, 
eller et sygdomsforløb, der i en periode eller på livstid 
har påført dem et handicap eller nogle bivirkninger, der 
gør dem afhængige af særlige hjælpemidler.
 Men mennesker kan også blive så gamle og slidte, 
at de bliver nødt til at have adgang til særlige hjælpe
midler, for at kunne fungere i hverdagen.
 Der ud over er der i dag mange mennesker, der 
bruger maskiner til træning af motion og styrke.

Maskiner og robotter til liv og sundhed kan derfor 
 deles i tre grupper:
Hjælpemidler til motion og styrke. Fitness er en fæl
lesbetegnelse for forskellige former for træning og 
motion bl.a. ved brug af maskiner. Mange forskellige 
maskiner til fitness er udviklet de seneste år.

Hjælpemidler til syge og handicappede. Heldigvis er 
der også opfundet mange maskiner til at lette livet for 
akut syge og konisk syge mennesker, samt til at lette 
hverdagen for handicappede personer.
Hjælpemidler til undersøgelse og behandling. Andre 
maskiner er opfundet til hjælp ved undersøgelse og 
behandling af personer med livstruende sygdomme 
eller andre helbredsproblemer. Scannere, pacemakere, 
operationsrobotter og mange andre maskiner er i dag 
vigtige hjælpemidler til at redde liv.
 Maskinerne udvikles hele tiden, og i dag er de 
første robotter til hjælp og lindring for syge, ældre og 
handicappede taget i brug.

Støvsugerrobotten og sælrobotten Paro er de første 
eksempler på, at robotter kan bruges til at forbedre liv 
og sundhed.
 I det følgende vil vi opfordre dig til at udforske, hvor
dan maskiner og robotter til undersøgelse, behandling 
og/eller pleje virker, og hvordan man kan udnytte de 
samme principper i maskiner til andre formål.

Byg en FixObot 

Maskiner og robotter til liv og sundhed



Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

Kraner som hjælpemiddel 
Løft med hydraulik

Kraner er uundværlige hjælpemidler for ældre, syge og 
handicappede mennesker, der ikke ved egen kraft kan 
flytte sig fra sengen eller fra kørestolen.
 Der kan være forskel på, hvor kranen får energien 
fra, men i dag virker de fleste kraner ved hjælp af 
 hydraulik.
 Hydraulik bygger på, at væsker ikke kan presses 
sammen. Derfor kan man ved at sætte tryk på en væ
ske overføre energi fra ét sted til et andet.
 Ved at lave et lukket system med 2 engangs
sprøjter, en plastikslange og noget vand kan du lave 
din egen hydrauliske kran.
 Følg opskriften nedenfor, og prøv derefter at ud
vikle kranen, så du kan løfte noget fra gulvet eller fra 
bordet.

Brug for eksempel:
1 træplade, 2 trælister, skruer, søm, krog, 2 engangs
sprøjter, plastikslange (fx 40 cm), 1 strip, vand og rele
vant værktøj.
 Din plastikslange skal passe præcis til dine 
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 engangssprøjter. Sæt slangen på den ene engangs
sprøjte, og fyld både slange og sprøjte med vand. Sæt 
herefter en tom sprøjte på den frie ende af slangen.
 Når du nu presser på begge sprøjter samtidig, vil 
du se, at vand ikke kan presses sammen.
 Hvis du derimod kun presser på den ene sprøjte, 
vil du se, at vandet kan presse stemplet på den anden 
sprøjte op. Dette er drivkraften i din kran.
 Bor nu huller i de tre stykker træ og saml herefter 
kranen – fx som vist på fotografiet.
 Sæt herefter din strip rundt om sprøjten, og fastgør 
strippen til kranens mast. Det kan betale sig, at bore 
hul i strip (og sprøjte) inden du sømmer fast.
 Sæt sømmet gennem stemplet på den øverste en
gangssprøjte og ind i kranens vippearm. Skru herefter 
en krog i kranens vippearm.

Nu er din kran færdig, og du vil kunne løfte noget ved 
at hænge det i kranens krog.

 Hvad kan din kran løfte?
 Hvor højt kan du løfte med din kran?
 Kan du få kranen til at løfte højere? – i givet fald: 

Hvordan?
 Hvordan kan du udvikle din hydrauliske kran?
 Hvad bruger man i øvrigt hydraulik til?

Maskiner og robotter til liv og sundhed

Byg en FixObot 

Kraner	er	uund-
værlige	hjælpe-
midler	for	man-
ge	mennesker,	
der	er	hæmmet	
i	deres	bevæge-
apparat.

Byg	selv-kran.
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Byg en saksegittterhånd
Hjælpemiddel til at løfte og gribe.

Kørestolsbrugere og andre, der er hæmmet i deres 
bevægeapparat, har ofte brug for særlige hjælpemidler 
til fx at løfte ting op fra gulvet.
 Vi vil derfor opfordre dig til sammen med en eller 
flere af dine klassekammerater, at udvikle et værktøj, 
en maskine eller ligefrem en robot(hånd), der kan 
udføre opgaven.
 Start fx med at lave et værktøj: En saksegitter
hånd, som beskrevet herunder – eller andet.
 Kom derefter med forslag til, hvordan man fx ved 
hjælp af hydraulik eller med en elmotor, kan gøre 
værktøjet til en maskine.

 Hvis I har adgang til LEGO Mindstorms og en com
puter, kan I endda komme med forslag til, hvordan ma
skinen kan gøres til en robot, der kan programmeres til 
at udføre arbejdet.
 
Brug for eksempel:
Et lige antal trælister (fx rørepinde), 2 trælister der er 
lidt længere (til ”håndtag”), maskinskruer med bolte 
el. lign., materialer til gribeklo.

Bor huller i trælisterne, så I kan samle en saksegitter
hånd som vist på fotoet på næste side.
 Sørg for at de maskinskruer, popnitter – eller hvad I 
ellers bruger til at samle saksegitteret – ikke sidder for 
stramt.
 Find selv den mest hensigtsmæssige form og 
 design til gribekloen og ”håndtagene”. Husk: Hvis det 
skal blive til en maskine, så skal en motor kunne ud
folde og/eller samle gitteret.

Maskiner og robotter til liv og sundhed

Byg en FixObot 

Husk:	En	maskine	er	et	værktøj,	der	ved	hjælp	af	energi	kan	løse	en	opgave.

Med LEGO Mindstorms 
kan jeg programmere 

motoren til at køre, når vi 
ønsker det.
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 Afprøv nu jeres saksegitterhånd, og overvej heref
ter, hvordan hydraulik eller en elmotor kan placeres 
på værktøjet. Overvej til sidst: Hvordan kan I 
(måske) ændre maskinen til en robot?

 Hvor meget fylder jeres saksegitterhånd, når den er 
sammenfoldet? – når den er udfoldet?

 Hvilke ting er jeres gribeklo bedst egnet til at gribe 
om? – Hvorfor netop dette?

 Hvordan skal gribekløer til andre formål se ud?  
– Prøv at lave den/dem?

 Hvordan kan man få hydraulik/en motor til enten at 
udfolde eller samle saksegitteret? – Prøv det.

 Hvordan kan man få saksegitteret til at bevæge sig 
den modsatte vej? – Prøv det.

 Hvis I har LEGO Mindstorms: Hvordan kan I med en 
NXT eller en RCX programmere motoren, så I får en 
robot?

 Kan jeres værktøj, maskine og/eller robot laves på 
andre måder? – i givet fald: Hvordan?

Maskiner og robotter til liv og sundhed

Byg en FixObot 

Byg	selv-saksegitterhånd.
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Maskiner og robotter til liv og sundhed

Byg en FixObot 

Andre veje:

• Hvilke maskiner bruger man til forskellige former 
for fitnesstræning?

 – Hvordan virker disse maskiner?
• Hvilke maskiner bruger ældre, syge og/eller 

 handicappede som hjælpemidler i hverdagen?
 – Hvordan virker disse maskiner?
• Vælg et handicap og undersøg: Hvilke hjælpe

midler – maskiner og robotter – der er udviklet til 
denne type handicap?

• Hvilke maskiner bruger man på sygehuse og/eller 
plejehjem som hjælpemidler til liv og sundhed?

 – Hvordan virker disse maskiner?
• Hvad er de mest avancerede maskiner indenfor 

pleje og sundheds i dag?
• Hvem opfandt sælrobotten Paro? 
 – Hvad var formålet med robotten? – Og hvor stor 

udbredelse har robotten i dag?
• Hvad er historien bag støvsugerrobotten?  

– Og hvor stor udbredelse har denne robot i dag?
• Findes der i dag andre robotter, der hjælper men

nesker til et bedre liv og bedre sundhed?
  – I givet fald: Hvilke og hvordan?
• Hvem sørger for at ældre, syge og handicappede  

i dit område får de rigtige hjælpemidler?
 – Prøv at kontakte dem, og spørg om, hvor mange 

og hvilke hjælpemidler der fordeles i dit område.
• Hvilken befolkningsgruppe – ældre, syge eller 

handicappede – har størst behov/bruger flest 
hjælpemidler i hverdagen?

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål  eller 
selv finde på nogen. Men du kan også vælge at 
starte med et af de foreslåede forsøg.

Gode links:
www.videnomenergi.dk/robotter
www.teknologisk.dk/projekter/24936?cms.
query=paro
www.youtube.com/watch?v=gq_
iolNKhEw&feature=player_embedded#




