Byg en FixObot

Maskiner og robotter til sjov og ballade
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.

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 elektriske 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.

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.

Det er en maskine til
uddeling af flødeboller!

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

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

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).

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.

[1] Hvis du bruger en fjeder skal krogene placeres anderledes.
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Brug:

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!!

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).

[2]

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.

AAAARGH!

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

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.

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/sluk-kontakt (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.

Hvis man ryster på hånden, vil øskenen virke som en kontakt,
der tænder og slukker for lyset.

Bøj ståltråden, så den bugter sig op og ned. Start og
slut med et kort stykke (1-2 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
.

Kan du gennemføre spillet, uden pæren lyser?
Kan du ændre sværhedsgraden på spillet? – I givet
fald: Hvordan?
Kan du udvikle et point-system til spillet? – I givet
fald: Hvilket?
Kan du bruge andre effekter end en pære, der ly
ser? – I givet fald: Hvilke effekter?
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Elektrisk quiz-spil

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.

Lav dit eget quiz-spil
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.

Bagsiden af pladen.

Når man placerer de to ”løse” ledninger på clipsene
ud for spørgsmål og svar, der hører sammen, vil
pæren lyse.
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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/funny-2008/jerrydog-plays-w-ball-p1.php
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