Byg en FixObot

Maskiner og robotter til liv og sundhed
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.

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.
Støvsuger-robotten 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.

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

e ngangssprøjter. 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.

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.

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?

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

Kraner er uundværlige hjælpemidler for mange mennesker,
der er hæmmet
i deres bevægeapparat.

Byg selv-kran.
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Byg en saksegittter-hånd

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.

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 saksegitterhånd, 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.

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.

Med LEGO Mindstorms
kan jeg programmere
motoren til at køre, når vi
ønsker det.

Husk: En maskine er et værktøj, der ved hjælp af energi kan løse en opgave.
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Afprøv nu jeres saksegitter-hånd, 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?

Byg selv-saksegitterhånd.
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Andre veje:

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

• 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.
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