
Argh far, det må du 
ku' gøre bedre!

Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde 
forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der 
kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i 
hverdagen.
 Mennesker har altid brugt redskaber og værktø
jer til at løse opgaver/udføre arbejde med. Tidligere 
 definerede man ligefrem forskellen mellem dyr og 
mennesker ved, at mennesker bruger/kan bruge 
værktøj.
 Det første værktøj var sikkert blot en sten eller en 
knogle, men med tiden har mennesker opfundet og 
udviklet stadigt flere og stadigt mere og mere speciali
serede værktøjer.
 De første maskiner var knyttet til energien fra vand 
og vindmøller, der ikke kunne flyttes. Men med opfin
delsen af dampmaskinen og den industrielle revolution 
i slutningen af 1700tallet tog udviklingen fart.
 Nu kunne energi leveres, netop der hvor man havde 
brug for den, og derfor kunne man nu opfinde maski
ner til mange forskellige formål.
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Maskinerne udvikles hele tiden, og i dag er vi i gang med 
næste spring i udviklingen: Robotter. Lad os derfor se på 
forskellen mellem: Værktøjer, maskiner og robotter.
Et værktøj er et redskab eller et instrument, der kan 
bruges som hjælpemiddel til at udføre et arbejde. 
Værktøjer fungerer ved hjælp af mekanisk eller manu
elt tilført energi.
En maskine er et apparat, der indeholder mekaniske 
dele eller anordninger, hvoraf mindst én er bevægelig. 
Maskiner kan ved hjælp af tilført energi udføre et ar
bejde.
En robot er en maskine, der kan programmeres til at 
udføre et arbejde. Robotter kan endvidere modtage im
pulser gennem sensorer og regulere arbejdet i forhold 
til disse impulser.
 Forskellen mellem et værktøj og en maskine er 
altså, at et værktøj kan fungere udelukkende ved hjælp 
af den energi, man kan tilføre med håndkraft, mens en 
maskine skal have tilført andre former for energi – fx 
elektrisk energi.
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Vi	mennesker	har	altid	brugt	redskaber	til	at	løse	konkrete	opgaver	med.
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Forskellen mellem en maskine og en robot er bl.a., 
at en maskine hele tiden udfører det samme arbejde, 
hvorimod en robot kan programmeres til at udføre for
skellige funktioner.

I det følgende vil vi opfordre dig til at udforske, hvor
dan udvalgte maskiner og måske også simple robotter 
virker, og hvordan man kan udnytte de samme princip
per i maskiner til andre formål.

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

Frem og tilbagemaskiner
Få bevægelsen til at skifte retning

En motor er maskine, der omsætter elektrisk, kemisk 
eller en anden form for energi til bevægelsesenergi  
(= kinetisk energi).
 Bevægelsen kan fx være en roterende bevægelse 
omkring en aksel eller en lineær bevægelse, dvs. en 
”frem og tilbagebevægelse”.
 Mange maskiner ændrer motorens bevægelsesret
ning. Fx kan en maskine ved hjælp af en krumtapaksel 
ændre en lineær bevægelse i en stempelmotor til en 
roterende bevægelse i en aksel.

Hvis du derimod skal ændre en roterende bevægelse 
til en lineær bevægelse, så kan du med fordel bruge 
nedenstående opfindelse:

Brug:
Krydsfiner eller karton, 12 popnitter el. lign., 4 stifter, 
elmotor, aksel og relevant værktøj.

Klip, skær eller sav de tre dele, bundstykke, hjul og 
kors (se også kopiark) ud af det materiale, du har valgt 
at fremstille  maskinen i.
 Lav et par små lister til at montere under bundstyk
ket, og søm de fire stifter i, som angivet på tegningen 
på næste side.
 Placér en popnitte eller lign. som angivet på hjulet. 
Fastgør herefter hjulet på bundstykket med en aksel 
(evt. popnitte nr. to), så det kan drejes uden besvær.
 Tjek at rillen i den sidste del af maskinen (korset) 
netop er bred nok til, at den øvre popnitte kan glide 
frem og tilbage i rillen.
 Saml herefter delene som vist på tegningen.
 Ved at rotere den øvre popnitte omkring hjulets 
aksel kan du skabe en lineær bevægelse i korset. Prøv 
det.
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Arbejdstegning.
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Du har nu et værktøj, der kan ændre en roterende 
 bevægelse til en lineær bevægelse. 
 Overvej derfor, hvordan du med en elmotor kan 
udvikle dit værktøj til en maskine, der laver en frem og 
tilbagebevægelse.

 Hvorledes skal din elmotor placeres?
 På hvilken måde kan motorens roterende bevæ

gelse styres og overføres til hjulet?
 Hvordan omsættes energien i din maskine?
 Hvad kan din maskine bruges til i hverdagen?
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Ved	at	montere	en	motor	kan	du	ændre	værktøjet	til	en	maskine.

Bagest	i	hæftet	findes	en	arbejdstegning	i	størrelsesforholdet	1:1.
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Lav en mekanisk dukke
der kan slå med en hammer

Hvis du skal lave en mekanisk dukke, hvor energien 
overføres ved hjælp af elektricitet, er du nødt til at fin
de en elmotor, der kan køre med et lavt omdrejningstal 
uden at miste effekt.
 Omdrejningstallet på en elmotor kan som regel 
reguleres ved at ændre på strømstyrken ved hjælp af 
fx en skydemodstand; men omdrejningstallet kan også 
ændres ved at indsætte en form for gearing.
 Når du har fundet en motor, der kan få en aksel til at 
rotere med et passende lavt omdrejningstal og en ef
fekt, der er høj nok til at løfte en arm med hammer, vil du 
kunne fremstille en dukke, der kan slå med en hammer.

Brug:
En motor (som ovenfor beskrevet), 1 asynkront hjul (se 
tegning), 1 hammer, 1 arm, 1 dukke og relevant værktøj.

Fremstil et asynkront hjul som beskrevet på ovenstå
ende tegning. Sørg for at hjulet kan monteres på moto
rens aksel.
 Montér hjulet og tjek, at motoren kan dreje hjulet 

med et tilpas lavt omdrejningstal. Bemærk at det ikke 
er ligegyldigt, hvilken vej hjulet drejer.
 Du skal nu fremstille den arm, der skal løfte ham
meren. Ud over den kunstneriske udformning, skal du 
overveje placering og udformning af armens omdrej
ningspunkt og af den pal, der skal løftes af hjulet.
 Slaget med hammeren opnås ved, at hammeren 
udsættes for et frit fald, hver gang palen passerer det 
højeste punkt på det asynkrone hjul.
 Du skal derfor afstemme vægten af din hammer med 
den ønskede ”effekt” af hvert slag – prøv dig frem.
 Når du har besluttet dig for såvel placering som 
kunstnerisk og teknisk udformning af armen, kan du 
begynde at bygge mekanismen sammen med en dukke.
 I denne fase af arbejdet skal du overveje, hvordan 
du kan skjule løftemekanismen, så publikum ikke kan 
se motor, hjul og pal.

 Hvor mange omdrejninger skal din motor køre med 
pr. minut?

 Hvilken betydning har: – Hjulets størrelse? Afstan
den mellem hjulets og armens omdrejningspunkt?

 Kan du konstruere en tilsvarende dukke på andre 
måder? – I givet fald hvilke?
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Med	et	asynkront	hjul	kan	
du	løfte	en	pal	(=	knop	el-
ler	tværgående	aksel)	der	
fx	er	monteret	på	den	arm,	
der	holder	hammeren.
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Samlebånd og transportbånd
Byg dit eget transportbånd

Det første samlebånd blev opfundet og taget i brug 
af Fordfabrikkerne i 1913, da de skulle i gang med at 
masseproducere Ford Tmodellen.
 I dag er automatiserede samlebånd med anven
delse af industrirobotter almindelige i moderne fabrik
ker og produktionsvirksomheder i hele den industrielle 
verden.
 Samlebåndene drives oftest af en eller flere el
motorer, der sørger for at båndet bevæger sig med en 
passende jævn hastighed, og derved transporterer de 
aktuelle produkter videre frem i produktionen.
 Du kan selv lave dit eget samlebånd, der kan trans
portere produkter fra et sted til et andet:

Brug:
2  rundstokke (el. lign.) á fx 11 cm, 2 aksler, 3 brædder 
(til montering af samlebåndet), 1 stk. elmotor, 1 strøm
forsyning, ledninger, og 1 stk. gummimåtte el. lign. til 
samlebåndet.

Start med finde en kasseret kagerulle, to  rundstokke 
eller andre runde valser, der kan drive dit samlebånd 
fremad. Husk: Valserne skal forsynes med en aksel,  
så de kan ophænges frit drejeligt i hver sin ende af 
samlebåndet.
 Find derefter egnet materiale til selve samlebåndet. 
Et stykke cykelslange vil kunne bruges, men et stykke 
gummimåtte eller andet, der er lidt stivere end slan
gen, er at foretrække.
 Klip eller skær en lang strimmel af det valgte mate
riale i en bredde og længde, der passer til samlebåndet 
(fx 100 x 10 cm). Herefter skal du sy eller nitte båndet 
sammen til en ring. (Se foto)
 Fremstil nu en kasse til montering af samlebåndet – 
som vist på foto. Valserne med aksel monteres herefter 
i hver sin ende af kassen, så de kan rotere samtidig 
med, at de holder samlebåndet udspændt. Husk at 
overveje elmotorens placering inden kassen samles.
 Elmotoren skal nu monteres, så den kan dreje den 
ene valse, når strømmen sluttes. Når du har fastgjort 
motoren og tilsluttet strømforsyningen, kan du afprøve 
dit samlebånd.

 Hvad er en ”passende jævn hastighed” for dit 
 samlebånd? – for andre samlebånd?

 Hvordan kan man regulere hastigheden?
 Kan du forbedre og/eller videreudvikle dit samle

bånd? – i givet fald hvordan?
 Hvordan vil du sikre dig, at de mekaniske dele i dit 

samlebånd fungerer hensigtsmæssigt?
 Findes der virksomheder i dit lokalområde, der 

anvender samlebånd? – fortæl!
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Det	var	Henry	Ford,	der	i	1913	introducerede	samlebåndet	som	
en	metode	til	masseproduktion.
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Navigation med maskiner
På skattejagt med GPS

GPS står for ”Global Positioning System”. Det er et net
værk af satelitter, der kredser om Jorden og konstant 
sender radiosignaler mod Jorden.
 En GPSmodtager er en maskine, der på baggrund 
af samtidige signaler fra mindst tre forskellige satelit
ter kan beregne modtagerens position på Jorden. Med 
signaler fra fire satelitter kan højden over havover
fladen tillige bestemmes. 
 GPS er i rivende udvikling, og der findes mange for
skellige GPSmodtagere. I denne beskrivelse vil vi tage 
udgangspunkt i følgende model: GPS Garmin eTrex. 
Andre GPSmodtagere vil dog også kunne anvendes.

Brug:
1 Garmin eTrex pr. gruppe, løbetøj eller anden pas
sende påklædning, et antal Waypointmarkeringer  
(se senere) og (evt.) en skat.

Del jer i grupper på 24 alt efter, hvor mange GPS
modtagere der er til rådighed. Hver gruppe skal have 
én GPSmodtager.
 Hvis I ikke kender modtageren, kan jeres lærer 
udlevere en trykt vejledning, som derefter læses.
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Første øvelse:
–  Tryk 4 gange på sidetasten på modtageren,  

hvorefter menusiden kommer frem.
– Gå ud på skolens boldbane og stil jer ved et  

hjørneflag. Rul op til MARK og tryk ENTER.
– Løb videre til næste hjørneflag og tryk igen MARK 

og ENTER. Dette gentages ved alle fire hjørneflag.
– I kan nu se de fire Waypoints ved at rulle ned på 

WAYPOINTS og trykke ENTER.
– Tryk på ENTER igen, hvorefter POINT NR. 001  

markeres. Tryk ENTER og alle informationer om 
Waypoint 001 vil komme frem.

– Her kan du/I også se, hvorledes man kan finde 
frem til dette waypoint ved hjælp af SPOR og GOTO.

– Nederst på siden kan du/I aflæse den nøjagtige 
position for Waypointet (N = nordlig bredde;  
EO = østlig længde).

Anden øvelse – skattejagt:
– Slet alle tidligere Waypoints på jeres GPS’er.
– Vælg et sted, der kan fungere som start og mål.
– Læg nu (fx) fire nye Waypoints ind på GPSmod

tageren. Ved hvert Waypoint placeres et stykke 
papir (Waypoint markering) med et bogstav, ord 
eller tal.

 Husk at alle Waypoints skal placeres udendørs.
– Byt GPSmodtager med en anden gruppe. Konkur

rer med den anden gruppe om, hvem der først når  
i mål med de rigtige Waypoint markeringer.

 Beskriv GPSens funktion og virkemåde.
 Kan du/I lave skattejagt med GPS på andre måder? 

– I givet fald hvordan?
 Hvad menes der med begrebet geocatching?
 En GPSmodtager er en maskine. Hvilke ændringer 

skal der til, før man kan tale om en GPSstyret ro
bot? – Prøv at beskrive en sådan robot!

Det	kan	være	en	fordel	at	medbringe	et	kompas,	så	man	kan	
finde	verdenshjørnerne.

Længdegrad? – her er da ikke 
nogen længdegrader!
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Andre veje:
• Hvorfor fik den industrielle revolution så stor 

 betydning?
• Hvilke maskiner er oprindelig opfundet udeluk

kende til leg? – til læring?
• Hvilke hjælpemidler – værktøjer, apparater 

og  maskiner – har man brugt til undervisning 
 gennem tiderne?

• Hvordan virker en skrivemaskine? – Beskriv 
 skrivemaskinens udvikling.

• 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? – hvor

dan har LEGO udviklet sig siden, og hvad er de 
 vigtigste opfindelser i LEGOs historie?

• Hvordan virker LEGO Robolab og 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?
• Vil der være robotter i fremtidens skoler? – og 

hvilken funktion vil de i givet fald have?

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.geocaching.dk
www.geomap.dk
www.boreme.com//boreme/funny2006/
rubegoldbergp1.php
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