Byg en FixObot

Maskiner og robotter til liv og sundhed
De første robotter i industrien og i plejesektoren er
for længst taget i brug, og der er ingen tvivl om, at vi i
fremtiden vil gøre brug af robotter i endnu større ud
strækning end i dag.
Mange robotter og mange af de teknologier, der lig
ger til grund for disse, er oprindeligt opfundet og/eller
udviklet til hjælpemidler for ældre, syge, handicappe
de og andre mennesker med reduceret eller begrænset
førlighed.
Kørestole, talemaskiner, høreapparater, udstyr til
overvågning, forskellige lyd- og lyssignaler, visse kra
ner, elevationssenge, fjernbetjeninger, samt en lang
række hjælpemidler til brug i den daglige husholdning,
i den personlige pleje og til træning/genoptræning
af udvalgte muskelgrupper er konkrete eksempler på
teknologisk udvikling til gavn for menneskers liv og
sundhed.

Hjælpemidler til brug i hverdagen omfatter en bred og
omfangsrig vifte af konkret udstyr og andre hjælpefor
anstaltninger:
Udstyr til brug i husholdningen, i den personlige
pleje, til fritidsaktiviteter, til at muliggøre og/eller for
bedre kommunikation og information samt foranstalt
ninger til brug, når boligen og nærmiljøet skal tilpas
ses ændrede livsvilkår.
Hjælpemidler til øget mobilitet (bevægelighed) omfat
ter kørestole, rollatorer og andet udstyr til personlig
transport samt proteser (kunstige lemmer) og ortoser
(udstyr der stabiliserer og forbedrer bevægefunktionen).
Derudover omfatter området også hjælpemidler til
håndtering og transport af produkter og varer.
Hjælpemidler til træning/genoptræning omfatter
blandt andet mange af de maskiner vi i dag også finder
i motions- og fitnesscentre.
Derudover findes der en lang række hjælpemidler,
der er udviklet til brug indenfor hospitalspleje og til
personlig medicinsk behandling.
I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at udfor
ske, hvordan maskiner og robotter til gavn for men
neskers liv og sundhed virker, og hvordan maskiner og
robotter kan øge syge, ældre og handicappede menne
skers livskvalitet.

Der udvikles konstant nye og stadigt mere specialise
rede hjælpemidler til brug i pleje- og sundhedssekto
ren. En stor del af disse hjælpemidler opfindes og ud
vikles i dag af specialuddannede sundhedsteknologiingeniører.
Hjælpemidler indenfor sundhedsteknologien kan
groft deles i følgende hovedområder:
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Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

kørestolen skal leve op til, samt en liste over de funk
tioner, du mener, kørestolen skal udfylde.
Hvis du har mulighed for det, så lav en aftale med
en kørestolsbruger om et interview. Spørg ham/hende,
hvilke krav han/hun mener, at en god kørestol skal
indfri, og hvilke funktioner det kunne være fornuftigt at
indbygge i en ny kørestol.
Sammenlign listerne. Er der forskel i de krav og
funktioner kørestolsbrugeren og du selv opstillede?
– hvorfor/hvorfor ikke?
Lav en prioriteret liste over de vigtigste krav og de
mest relevante funktioner.
Gennemgå listen og kom med konkrete forslag til
tekniske løsninger på disse krav og funktioner. Beskriv
dine forslag med ord og med tegninger.
Gennemfør forsøg og lav en model, der viser dine
forslag til tekniske løsninger på et eller flere af disse
krav og disse funktioner.

Kørestolen
Design en ny kørestol med motor
Stokke, krykker, gangstativer og rollatorer kan være en
stor hjælp for mennesker med lettere og/eller midler
tidigt gangbesvær, for andre kan det være nødvendigt
med en kørestol (med eller uden motor).
Men uanset hvilket hjælpemiddel, vi taler om, så
skal hjælpemidlet justeres og tilpasses den enkelte
brugers fysik og behov. Hvis der fx er tale om en køre
stol med motor, så kan der være stor forskel på moto
rens ydeevne, gearing, styring, automatik og hele den
fysiske udformning af kørestolen.
Det kan være svært at sætte sig ind i de vilkår en
kørestolsbruger må leve med hver dag, men vi vil al
ligevel opfordre dig til at forsøge:

Brug for eksempel:

Forestil dig, at du er en sundhedsteknologi-ingeniør, der
har fået til opgave at designe en ny kørestol med el
motor. Beskriv kørestolen og lav en model, der viser en
eller flere af de funktioner, du vil indbygge i kørestolen.
Start med at lave en liste over de krav, du mener, at

En elmotor (gerne med gear), batterier, elektroniske
komponenter til regulering af strøm, hjul i passende
størrelse, materialer til chassis m.v.
Hvilke krav og funktioner har du valgt at indbygge
i din model?
Hvilke krav og funktioner har du fravalgt? – hvorfor
netop disse?
Har dine forslag ændret form og indhold fra det
første forslag til den færdige model? – I givet fald
hvordan og hvorfor?

Speeder??
Kørestole skal tilpasses brugerens individuelle behov.
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Maskiner til motion og træning

gang til eller en maskine, du har mulighed for selv at
fremstille som model (se evt. forsøgene side 30-36).
Overvej herefter hvilken sensor (gerne flere), der
med fordel kunne indbygges i maskinen, fx fjederbe
lastede tryksensorer, fugtighedssensorer, lyssensorer,
temperaturfølsomme sensorer eller andre (se evt. for
søgene side 41-48).
Beskriv herefter med ord og tegninger, hvordan din
fitnessrobot skal konstrueres, og hvordan impulserne
fra sensorer skal kunne regulere den belastning (træ
ning), som maskinen udsætter brugeren for.
Gennemfør forsøg og lav en model eller en proto
type, der viser dine forslag til tekniske og funktionelle
løsninger på blandt andet koblingen mellem sensorer
og maskine.

Byg din egen fitnessrobot
Fitness er et engelsk ord, der egentlig betyder: form,
egnethed, kondition. I dag bruges ordet mest inden
for sport som en samlende betegnelse for forskellige
træningsformer, hvor formning af kroppen og dermed
kroppens udseende og træningstilstand er sat i fokus.
Fitnesstræningen foregår oftest indendørs i mo
tionscentre, og fælles for alle former for fitness er, at
træningen ofte foregår med brug af maskiner – løbe
bånd, kondicykler, maskiner til vægttræning, maskiner
til træning af udvalgte muskelgrupper og maskiner til
træning af særlige bevægemønstre.
Tidligere i dette materiale har du kunnet læse om
den teknologiske udvikling fra maskiner og samlebånd
til programmerbare robotter, der kan modtage impul
ser gennem sensorer og regulere arbejdet i forhold til
disse impulser.
Vi vil derfor opfordre dig til at tage forskud på ud
viklingen og formulere forslag til en fittness-robot, der
på baggrund af impulser fra én eller flere sensorer kan
regulere den træning, maskinen er konstrueret til.

Hvordan virker den fitnessmaskine, du har valgt?
– og hvordan kan man ændre den belastning, som
maskinen udsætter brugeren for?
Hvilke sensorer er relevante i forhold til den fit
nessmaskine, du har valgt? – hvorfor netop disse?
Hvordan kan impulserne fra sensoren (sensorerne)
medvirke til at regulere maskinens arbejde?
Tror du at der vil være fitnessrobotter i fremtidens
motionscentre?

Start med at vælge en konkret og gerne kendt maskine
til fitnesstræning. Vælg helst en maskine du har ad

Når jeg har svedt
i 5 minutter,
serverer den
sodavand og is!

En robot kan programmeres til at udføre
forskellige funktioner.
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Andre veje:
• Hvilke robotter bruger man indenfor sundhedsog plejesektoren i dag?
• Hvordan virker sælrobotten Paro? – Hvem opfandt
den? – Hvad er formålet med robotten?
• Hvad er historien bag støvsugerrobotten?
– Og hvor stor udbredelse har denne robot i dag?
• Hvilke maskiner bruger man på sygehuse og
plejehjem som hjælpemidler til liv og sundhed?
• Hvordan virker disse maskiner?
• Hvad er de mest avancerede maskiner indenfor
sundheds- og plejesektoren i dag?
• 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?
• 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 for/bruger flest
hjælpemidler i hverdagen?
• Hvilke maskiner bruger man til forskellige former
for fitnesstræning?
• Hvordan virker disse maskiner?
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#
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