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Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmod
standen. Derved fik menneskene nye muligheder for at 
transportere sig selv og andet over længere afstande 
på landjorden.
 Lige siden hjulet har mennesker fremstillet trans
portmidler og udviklet nye måder at udnytte princippet 
(erne) på:
– nye typer vogne og transportmidler,
– nye måder at tilføre og omsætte energi på,
– nye metoder til at øge energiudnyttelsen,
– nye måder at mindske gnidningsmodstanden og 

luftmodstanden på,
– nye metoder til at styre ikke bare køretøjet, men 

også farten og bevægelsen,
– og meget mere.

Kan du give nogle konkrete eksempler på disse typer, 
måder og metoder, samt hvornår og hvordan de er 
 blevet udviklet?

Når en vogn eller et andet legeme, der er i ro (statisk), 
skal sættes i bevægelse (dynamisk), kan det kun ske 
ved omsætning af energi.
 Energi optræder i forskellige former. Lad os derfor 
se på de vigtigste energiformer:

Bevægelsesenergi er den energi, der er oplagret i en 
genstand på grund af dens bevægelse. Bevægelses
energi kaldes også kinetisk energi.
 Et svinghjul, der er i bevægelse, en genstand, der 
er i frit fald og vinden, der blæser, er konkrete eksem
pler på kinetisk energi.
Beliggenhedsenergi er den energi, der er oplagret i 
en genstand på grund af dens beliggenhed. Beliggen
hedsenergi kaldes også potentiel energi.
 En fjeder, der er spændt, en genstand, der er løftet 
op fra Jorden og vand, der er opstemmet bag en dæm
ning, er eksempler på potentiel energi.
Indre energi er den energi, der ved gnidning, slag eller 
anden mekanisk påvirkning oplagres i en genstand. 
Tidligere kaldtes indre energi også varmeenergi.
 Et bor, der bliver varmt ved hjælp af gnidningsmod
stand, er et eksempel på omdannelse af bevægelses
energi til indre energi.
 Alle de typer energi, vi går og taler om i det daglige 
– elektrisk energi, varmeenergi, kemisk bunden energi 
og kerneenergi (m.fl.), går ind under en af de tre over
ordnede energiformer.

I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at undersø
ge, hvordan maskiner til bevægelse virker, hvor de får 
energien fra, hvordan de styres, og hvordan man kan 
lave sin egen maskine til bevægelse og/eller transport.

Byg en FixObot 

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Hjulet	har	været	
brugt	i	flere	tusinde	
år,	men	man	ved	ikke	
hvor	og	hvornår,	det	
blev	opfundet.

Hvem opfandt 
hjulet?
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Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

Svævende transport med hovercraft
Lav dit eget luftpudefartøj

Hovercraft er et engelsk udtryk, der direkte oversat be
tyder ”svævende transportmiddel”. I daglig tale bruges 
udtrykket om amfibiefartøjer: Fartøjer, der bæres af en 
luftpude mellem den flade bund og underlaget.
 Med ganske få materialer (se nedenfor) kan du 
lave dit eget luftpudefartøj, der kan svæve hen over en 
bordplade, gulvet eller en anden plan overflade.
 Energien må du selv tilføre ved hjælp af en oppu
stet ballon. Bevægelsen af din hovercraft, vil således 
ske ved omsætning af den potentielle energi i ballonen 
til kinetisk energi i hovercraften.

Brug:
1 cd (gerne brugt), 1 ballon, 1 låg (”genluk”) fra en 
drikkeflaske og lim (fx klar silikone).

Der findes flere fabrikater af genluklåg til drikkefla
sker. I princippet kan du bruge de fleste af dem, blot 
ballonen kan krænges over drikkestudsen; men gen

luklågene har den fordel, at du let kan styre, hvornår 
din hovercraft skal starte og stoppe.
 Lim låget fra drikkeflasken på din cd. Sørg for at 
limen ligger i et ensartet lag hele vejen rundt på lågets 
kant, så der dannes en lufttæt samling.
 Når limen er tør pustes ballonen op og krænges 
over den lukkede drikkestuds. Placér herefter din ho
vercraft på en plan overflade, og åbn for luftstrømmen, 
så fartøjet bæres af en luftpude mellem den flade bund 
og underlaget.
 Hvis luftstrømmen fra din hovercraft kan strømme 
uhindret (med lige stort tryk) i alle retninger, vil din 
hovercraft ”blot” løfte sig, og ikke bevæge sig (hori
sontalt) hen over overfladen.
 Hvad kan du i disse tilfælde gøre, for at skabe en 
horisontal bevægelse i din hovercraft?

 Hvordan kan man styre en hovercraft?
 Hvor stor vægt, kan din hovercraft bære?
 Hvor hurtigt kan din hovercraft bevæge sig?
 Hvorfor anvendes hovercraftprincippet primært til 

hurtigtgående passager og bilfærger?
 Med hvilke energikilder og hvordan kan man skabe 

en luftpude, der kan bære en hovercraft?

Byg en FixObot 

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Hovercraft-princippet	anvendes	i	dag	primært	til	hurtigtgående	
passager-	og	bilfærger.

Potentiel energi og 
ingen friktion!

??



Skab bevægelse med bevægelse
Lav din egen ”børsterobot”

Energi bliver ikke brugt – energi bliver omsat. Jordens 
energi er således i et evigt kredsløb, og ofte vil vi fx 
opleve, at kinetisk energi i et legeme omsættes til 
 kinetisk energi i et andet legeme.
 Når du træder i pedalerne på din cykel, omsætter 
du den kinetiske energi i dine ben til kinetisk energi i 
din cykel. Du skaber altså bevægelse ved hjælp af be
vægelse.
 Med ganske få hjælpemidler kan du lave din egen 
lille robotlignende maskine, der kan bevæge sig rundt i 
lokalet ved at omsætte vibrationerne fra en elmotor til 
vibrationer i de stive hår på en børste.

Brug:
1 elmotor med svingarm (se foto) eller 1 vibrator fra 
en mobiltelefon, 1 børste med stive hår – fx hovedet fra 
en tandbørste, 1 batteri, 2 ledninger, gaffertape og evt. 
ståltråd.

Normalt vil en elmotor kunne køre stort set uden 
 rystelser; men hvis man fæstner en kontravægt eller 
en svingarm på motorens roterende aksel, vil motoren 
ryste så meget, at rystelserne forplanter sig til det 
 underlag motoren er fastgjort på.
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 Mange vibratorer i mobiltelefoner er således blot 
en lille elmotor med kontravægt. Hvis du skiller en 
kasseret mobiltelefon ad, kan du måske finde og 
genbruge denne vibrator; men du kan også anvende 
en almindelig elmotor og fremstille svingarmen af et 
viskelæder eller Formplast (se side 13).
 Hvis du anvender en tandbørste, skal du nok save 
skaftet af tandbørsten, så du kun har børstehovedet.
 Med gaffertape fæstnes vibratoren/elmotoren for
rest på børsten. Dernæst fæstnes batteriet (evt. knap
cellebatteri) med gaffertape bagest på børsten  
(se foto).
 De 2 ledninger skal nu forbinde vibratoren og bat
teriet på en sådan måde, at den ene ledning, som en 
afbryder, hurtigt kan af og påmonteres.
 Tilslut nu strømmen og afprøv din ”børsterobot”. 
Hvis ”robotten” ofte vælter, så børsterne ikke er i kon
takt med underlaget, kan det være en fordel, at mon
tere 5 – 10 cm ståltråd som balancestænger (se foto).

 Hvilke faktorer har betydning for ”børsterobot
tens” fart og retning?

 Kan du (man) anvende andre børster?
 – andre motorer? – i givet fald hvilke? – prøv!

 Hvorfor kalder vi ”børsterobotten” for en maskine 
– og ikke en robot?

Byg en FixObot 

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Din	lærer	vil	kunne	hjælpe	dig	med	at	skaffe	materialerne	til	en	”børsterobot”.
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Elektrisk bevægelse og transport
Byg din egen elmotor

Selvom vores transportmidler stadig domineres af 
forbrændingsmotoren, så har elmotoren for længst 
overhalet forbrændingsmotoren, når det gælder om 
at skabe bevægelse i samlebånd, maskiner og andre 
hjælpemidler i hverdagen.
 Se dig om i dit hjem og andre steder, hvor du fær
des i din hverdag. Overalt vil du kunne finde elektriske 
apparater, maskiner og hjælpemidler, hvor der skabes 
bevægelse ved hjælp af en elmotor.
 Der findes forskellige typer elmotorer. En jævn
strømsmotor består af en elektromagnet (en spole) 
som rotor samt to modsatrettede permanente magne
ter i kappen (stator).
 Princippet i disse elmotorer er, at elektromagneten 
(spolen) skiftevis tiltrækkes og frastødes af de to mag
neter, så spolen derved sættes i rotation (se tegning).

Rotationen i en jævnstrømsmotor kan kun opretholdes, 
fordi strømmens vej gennem spolen skifter retning to 
gange for hver omdrejning. 
 ”Når strømmen i en spole skifter retning …” – Hvad 
sker der så? – Find selv en bog om HC Ørsteds forsøg, 
og gør sætningen færdig.
 Strømmen i en elmotor afbrydes derfor, hver gang 
spolen er ud for de to modsatrettede magneter, og 
ved næste bevægelse sluttes strømmen igen, men nu i 
modsat retning indtil spolen igen er ud for de to mod
satrettede magneter (se tegning).
 Ved at gennemføre nedenstående forsøg, kan du 
bygge din egen elmotor med udstyr fra fysiklokalet:

Brug: 
1 spole (fx 400 vindinger), 1 drejeleje med 2 lameller  
og bananstik, 1 lige jernkerne, 2 splitter (eller tape),  
2 messingfjedre, 2 stangmagneter, 2 polstænger,  
2 stativer med samlemuffe og gribeklo, 1 strømforsy
ning (6 V=) og 2 ledninger.

Lav forsøgsopstillingen som vist på fotografiet. Vær 
særlig omhyggelig, når du skal placere de to magneter 
og fjedrene. Fjedrene skal netop røre mellemrummene 
mellem lamellerne, når stangmagneterne er udfor jern
kernen (se tegning).
 Når forsøgsopstillingen er omhyggeligt afstemt 
skrues langsomt op for strømmen til 6 V (=), og din 
elmotor vil begynde at rotere. Du har nu en elmotor 
med roterende aksel.

 Hvilken betydning har antallet af vindinger på  
spolen? – jernkernen? – strømstyrken? – stang
magneternes styrke?

 Er der andet, der har betydning for elmotorens 
funktion og virkemåde? – i givet fald hvad?

 Find elmotorer fra det virkelige liv. Skil en af dem 
ad, og sammenlign med forsøgsopstillingen.  
– Er det en jævnstømsmotor du har fået fat i? 

 Hvordan kan elmotorens rotation anvendes til et 
konkret formål? – prøv det!

Byg en FixObot 

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Principtegning	elmotor. Forsøgsopstilling	elmotor.
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Samlebånd og industrirobotter 
Byg din egen mekaniske sensor

Siden starten af 1970erne har vi set mange eksempler 
på at robotter med succes kan erstatte mennesker ved 
et samlebånd. Derved kan fabrikkerne producere mere 
og mere konkurrencedygtigt.
 En robot kan programmeres til at udføre bestemte 
opgaver lynhurtigt og med stor præcision, og robotter 
kan arbejde i døgndrift – derfor er robotter særligt vel
egnet til masseproduktion ved samlebånd.
 Samlebåndene drives oftest af en elmotor, der i 
mange tilfælde kan reguleres ved hjælp af impulser 
fra forskellige sensorer. De mest simple former for 
sensorer er regulære tænd og slukkontakter, der ved 
en mekanisk påvirkning kan starte og/eller slukke for 
samlebåndets bevægelse.
 Du kan selv lave dit eget samlebånd, der kan starte 
og stoppe ved mekanisk påvirkning:

Brug:
1 samlebånd – som beskrevet i forsøget side 34, 1 
fjederpåvirket kontakt (gerne hjemmelavet) og diverse 
materiale til ophæng og montering.

Start med at konstruere dit samlebånd – fx som 
 beskrevet i forsøgsbeskrivelsen side 34.

Tjek at samlebåndet kan køre med en passende jævn 
hastighed, og at de enheder, du vil transportere på 
båndet, står fast og sikkert på underlaget.
 Nu mangler du blot at finde – eller måske endog 
opfinde – din egen mekaniske sensor, fx en fjeder
påvirket kontakt:
 Princippet i denne sensor kunne være, at en gen
stand, der transporteres på samlebåndet, på et givet 
sted rammer kontakten, hvorved strømmen afbrydes 
og samlebåndet stopper.
 Når genstanden efterfølgende fjernes (af dig eller 
af en robotarm), vil en fjeder, en elastik eller andet 
automatisk sørge for, at strømmen igen sluttes og 
samlebåndet kører, indtil næste genstand rammer kon
takten.

 Hvordan vil du sikre dig, at de genstande der skal 
transporteres på dit samlebånd står rimelig fast og 
sikkert på båndet?

 Hvilke overvejelser har du gjort vedrørende den 
mekaniske sensors form og virkemåde?

 Kan du tegne et diagram over ledningerne og 
 placeringen af de elektriske komponenter i samle
båndet? – prøv det!

 Findes der automatiserede samlebånd og industri
robotter i dit lokalområde? – fortæl!

Byg en FixObot 
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Robotter	kan	modtage	impulser	gennem	
sensorer	og	regulere	arbejdet	herefter.

Her stoppes 
båndet – indtil vi 
spiser bollen ... 
Kom nu Søren!
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Andre veje:

• Hvorfor regnes hjulet for en af de vigtigste 
 opfindelser i menneskets historie?

• Hvad er de vigtigste begivenheder og milepæle  
i hjulets historie?

• Hvilke energiformer og energikilder er – gennem 
tiderne – blevet anvendt til at dreje hjulene?

• Transportsektoren står for en stor del af vores 
CO2udledning. Kan du forklare hvordan CO2en 
dannes, og hvordan vi evt. kunne reducere denne 
forurening?

• Hvordan virker et magnettog, hvordan skabes 
bevægelsen i disse tog, og er det muligt at vise 
principperne ved forsøg?

• Hvordan lagres og omsættes den potentielle 
energi i en ballon?

• Hvorfor er det korrekt at sige, at næsten al energi 
på Jorden stammer fra Solen? 

• Hvad menes der med energiens kredsløb, og 
 hvordan fungerer det?

• Hvornår blev den første bil opfundet? – hvordan 
så den ud, og hvem opfandt den?

• Hvordan virker en forbrændingsmotor?
• Hvor mange forskellige slags motorer er der 

 opfundet, og hvordan virker de? 
• Hvem opfandt elmotoren?
• Hvem var H.C. Ørsted, og hvilken betydning fik 

hans opdagelser?
• Kan et samlebånd være en robot? – I givet fald 

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.

Gode links:
www.videnomenergi.dk/robotter
www.fysikbasen.dk
www.sciencemuseum.org.uk
www.boreme.com/boreme/funny2009/
simplelifttechnologyp1.php




