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Arbejdsprocessen 
1. Introduktion til Fable robotten 

  - Introduktion af David 

 

2. Professionel hjælp 

  - Hjælp fra David og Kenji  

 

3. Foto Logbogen 
   - Silas og Riad stod for Logbogen 

  - Billede hver halve time 

 

4. Konstruering af robotten 
  - Forhindringer 

 

5. Programmering 
  - Andreas stod for programmeringen 





Plejehjemmet 

1. Spørgsmål til de ældre og personalet 

  - Spørgsmål 

  - Feedback 

 

1. Idéer fra personalet 

  - Idéer fra personalet  

 

1. Viste os 2 af beboernes værelser 
 - Deres værelser  

  - Deres teknologi 

 





Problemstillingen/Vores idé 

1. Ældre har problemer 

  - De har demens 

 - De er alene 

 

1. Genoptræning 

  - Blodpropper 

  - Skader  

  

 



Bygning af robotten 

1. Forskellige typer robotteknologi 

  - Fable 

 - VEX 

 - LEGO Mindstorm 

 - STRIPS 

 

1. Forskellige designs 
  

1. Vores elektromagnet 
  - Solceller 

  - Spolen 

  - Magneten 

  

 



Programmeringen 

1. Var det svært? 

  - Kunne i finde ud af det? 

  - Var der problemer? 

 

1. Forklaring på vores programmering 

  - Forklaring på Fable og Mindstorm 

programmeringen 



Hvis op trykkes= 

Køre Altbot frem 

Hvis ned trykkes= 

Køre Altbot tilbage 

Hvis mellemrum, trykkes= 

Stopper Altbot med at køre 

Hvis højre, trykkes= 

Drejer Altbot til højre 

Hvis venstre, trykkes= 

Drejer Altbot til venstre 

Her er vores variabel, 

som gør at den kan dreje 

Her er vores variabel, 

som gør at den kan dreje 

Det gør at midteraksen 

bliver stiv, så robotten 

ikke falder sammen 







Hypotese 

1. Hvad forventer vi? 

  - Den samler papirclipsen op 

  - Den kan køre frem og tilbage 

  - Solcellerne fungere og kan give strøm til 

spolen 

 

1. Lever den op til vores forventninger 
 - Ja/nej 

  
 

  

 

 

 



Afprøvning af robotten 



Video af robotten 

https://youtu.be/YmXcfiohfNc 

https://youtu.be/YmXcfiohfNc
https://youtu.be/YmXcfiohfNc
http://youtube.com/v/YmXcfiohfNc


Fejlkilder og konstruktivskritik 
1. Forbedring 

  - Rette de små fejl 

  - Motorerne 

  - Hjulene 

 

1. Flere dele 

  - For lidt dele 

  - Flere forskellige slags dele 

 
  

 



Konklusion 
1. Vores endelige produkt 

  - Hvad kan den? 

  - Hvordan ser den ud? 

  - Er vi tilfredse? 

 

1. Hvad kunne vi have gjort 

bedre? 

  - Designet (Færre strips) 

 

1. Andre idéer  

  - Flere funktioner 

  - Bedre styring 

  - Bedre/mere gennemtænkt design 

  

 

 

 



Vurdering af egen arbejdsindsats 
1. Vurdering af vores 

arbejdsindsats 

  - Har vi gjort det godt? 

  - Er der noget vi kunne ha gjort bedre? 

 



Lavet af  

Andreas, 

Riad og  

Silas 


