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Indledning 
85% af verdens energiforbrug er baseret på kul, olie og naturgas. Problemet er at det er lagerenergi, der på 
et tidspunkt vil slippe op. Derfor er det afgørende at vi finder på nye, grønne og vedvarende løsninger. Vi 
har mindre end halvtreds år til at løse dette problem, da der i omkring år 2067 ikke er mere olie tilbage på 
jorden1.  

Hypotese 
Vi forventer at vi kan mindske forbruget af de fossile brændstoffer, ved at udvikle et system der bruger 
vandets tryk til at drive en turbine, som kan generere strøm svarende til samme niveau som vindmøller. 

Problemformulering 
 Hvordan kan vi skabe strøm ved brug af vand og derved formindske behovet for fossile 

brændstoffer? 
 Hvordan kan sådan en maskine konstrueres? 
 Hvilke formler kan bruges til at udregne energiudbyttet? 

Mediedækning  
Videnskab.dk har igen i år skrevet en artikel om os, og vores arbejde. Den 30/10 besøgte Anne Ringgaard os 
i biologilokalet. Vi fortalte om vores arbejde, og øvede os i at forklare hvad vi lavede. Det var god øvelse til 
den 11/11, og det var sjovt at blive interviewet af en journalist. 

Første ide 
Vores første ide viste sig ikke at fungere. vi tog det vi lærte med videre og prøvede noget nyt. Læs om vores 
første ide i bilag 1. 

Ny ide  
Vores nye ide er at bygge et anlæg, der udnytter bølgeenergien. Bølgerne får vandet i en kasse til at stige, 
det vil skabe et tryk, der skubber luften ud af en envejsventil. Derefter vil bølgedalen få vandstanden til at 
falde. Det skaber et undertryk, så der bliver suget luft ind gennem turbinehuset. Turbinen drejer og der 
bliver skabt strøm.  
 
Konceptet er en stigende vandsøjle, det var vores første ide også, men nu har vi mere styr på metoden, og 
de kræfter der er i spil.  

Undersøgelser 
 

Bølger  
Hvor høje bølgerne kan blive, afhænger af tre ting: Vindens hastighed, hvor lang tid og hvor hurtigt vinden 
blæser. Store bølger dannes af langvarige og kraftige vinde, der har en stor afstand at “arbejde” på. 
Stillehavet, er et godt eksempel. Når det begynder at blæse på vandet langt ude i Stillehavet, har vinden 
store distancer til rådighed, og kan derfor forme enorme bølger. Læs mere om bølger i bilag 3 

Bølgeenergi udnyttelse i Danmark 
I dag er der 6 anlæg i test i Danmark, de bygger på forskellige koncepter. Læs kort om de 2 mest lovende i 
bilag 4. Læs også om hvilke fordele og ulemper der er ved vandenergi. 

                                                           
1 Ingeniøren  
https://ing.dk/artikel/bp-verdens-oliereserver-er-toemt-om-53-aar-169460 

https://ing.dk/artikel/bp-verdens-oliereserver-er-toemt-om-53-aar-169460
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Fremstilling af prototype 
Bygge overvejelser 
Da vi konstruerede prototypen gjorde vi os en masse forskellige overvejelser, læs om dem i bilag 5 
 

Prototype 
Vores prototype er bygget af et plastakvarium, der 
fungerer som kompressions kammer. På kammeret er et 
rør med vores turbine i, turbinen er forbundet til en lille 
generator der laver et lys. ved siden af turbinen er en 
klapventil. Der sidder en skråplade på vores kammer, 
meningen var først den bare skulle beskytte kammerede 
men det viste sig at der blev skabt mere energi når den 
var på, fordi bølgerne fik mere kraft når de ikke blev 
bremset brat. Vi tester prototypen i et bølgekar, 
produktionsskolen har været så søde at fremstillet til os. 
Traditionelt benyttes en ”wells turbine” der er designet 
til at bevæge sig samme vej, når vandet stiger og falder. Vores konstruktion er en mere ”aggressiv” turbine, 
som kun bevæger sig når luften skal tilbage i kammeret. Dette forøger effekten fra 50% for ”wells turbinen” 
til op til 93% på vores løsning2, læs mere i bilag 5.  

Konklusion  
Vi har fundet ud af at vi kan udnytte bølgeenergi, ved at bygge et anlæg, der laver strøm med en stigende 
vandsøjle. 
Vi har undersøgt hvordan konstruktionen skulle være, og er kommet frem til et kammer hvor luften 
komprimeres, med en skråplade der skærmer kammeret, men også forøger energiudbyttet. 

Perspektivering 
Vi forestiller os at vores opfindelse kan opsættes ved Havmøller, kyster, Boreplatforme, dæmninger og 
badebroer.  

Videre arbejde (Fremtidsperspektivering) 
Vi kunne godt tænke os at teste vores ide af i havet på stor skala, for at se om de bølgerne havet skaber vil 
kunne producere energi.  
 

Kilder 
http://www.orgve.dk 
http://energipaahavet.dk 
http://illvid.dk 
http://virtuelgalathea3.dk 
https://ing.dk 
Kim Nielsen, Bølgeenergikonsulent ,Civilingeniør og Ph.D i bølgeenergi. 

                                                           
2 Kim Nielsen, Bølgeenergikonsulent ,Civilingeniør og Ph.D i bølgeenergi. 

http://www.orgve.dk/
http://energipaahavet.dk/boelgeenergi-boelgekraft/
http://illvid.dk/naturen/hvordan-dannes-surfboelger
http://virtuelgalathea3.dk/artikel/teoretisk-baggrund
https://ing.dk/artikel/bp-verdens-oliereserver-er-toemt-om-53-aar-169460
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Bilag 1 
 

Første ide 
Vandet sluses ind i et kammer, og skaber et overtryk der presser luften i 
kammeret ud, luften driver en turbine rundt. Strømmen fra turbinen opsamles af 
et batteri. batteriet giver strøm til en pumpe, der pumper vandet ud af kammeret 
igen. Vand løber ned i kammeret på ny og driver turbinen. 
 
Vi vil bruge det faktum at vand har en massefylde på 0,998 g/cm3 og atmosfærisk 
luft har en massefylde på 0,0012 g/cm3. Når vand bliver sluset ind i et kammer, vil 
forskellen på massefylden, skubbe luften op.3 
 

Forsøg 1 
Vi undersøgte hvor meget strøm vores generator kunne producere, ved at lave et 
forsøg. Vi fandt ud af at vi ikke kan bruge den generator skolen bruger til fysikundervisning. Journalarket er 
bilag 2.  
 

Problem 
Den potentielle energi, vandet har, når det flyder ind i kammeret, bliver omdannet til kinetisk energi. 
Energien driver turbinen, der driver generatoren, som driver pumpen. Vi fandt ud af at, forløfte vandet vil 
der blive brugt lige så meget energi som der bliver lavet, Ekin= Epot. Derfor vil der ikke være noget 
energiudbytte. Vores opfindelse var derfor mere en evighedsmaskine end en strømkilde. Da der altid vil 
være et energitab, vil vi ikke kunne producere strøm, derfor bliver vi nødt til at vinkle vores forskning og 
lave nogle ændringer. 
 
Vi valgte at holde os til princippet med vand der komprimerer luft, men vi har valgt at kigge nærmere på 
brug af bølgeenergi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Den store danske densitet 
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/M%C3%A5l_og_v%C3%A6gt/densitet 

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/M%C3%A5l_og_v%C3%A6gt/densitet
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Bilag 2 

Forsøg - Hvor mange volt og ampere kan generatoren skabe? 
Formål: Vi ville undersøge hvor stor en spænding vi kunne skabe, fordi vores konstruktion kræver at der 

også er strøm til en pumpe. 

Teori/viden: Vi ved allerede at der ville være et energitab, men vi vidste ikke hvor stort. Vi ved at der var en 

sammenhæng mellem ampere, volt og watt, nemlig W = V · A.  

Hypotese: Vi forventer at når vi sætter energikilden til 7 Volt og 1 ampere, vil generatoren skabe ca. 5-6 

volt, og ca. 0,7-0,8 Ampere. Vi forventer at der vil være et energitab.  

Opstilling: En strømforsyning er koblet til en 

motor/generator der sidder på et stativ. 

Længere nede på stativet sidder en anden 

motor/generator, de to motorer er forbundet 

med en gummirem. Den nederste motor er 

forbundet til et multimeter der er sat til at måle 

volt. 

I opstillingen 2 måler vi ampere. Det er en 

udvikling af opstilling 1. Der er sat en pære i 

konstruktionen, der udelukkende får strøm 

lavet af motor/generatoren, her er 

multimeteret sat til at måle ampere.  

 

 

 

Resultater: Strømforsyningen er sat til 7,1 Volt og da vi måler ampere med en pære i kredsløbet, sender 

strømforsyningen 1,01 ampere ud i kredsløbet. Vi kom op på 5,17 Volt og 0,32  

 

Konklusion: Vi kan konkludere at hvis vi skal drive en pumpe der skal bruge 2,5 volt, kan vi ikke bruge den 

motor/generator vi har brugt til vores forsøg. Den kan max producere 12 volt.  

Evt. fejlkilder: måske var der et særlig stort energitab, ved den måde vi drev generatoren. 

 

 
 
 
 

 
 

Opstilling 1 Opstilling 2 
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Bilag 3 
 

Bølgedannelse 
Hvor høje bølgerne kan blive, afhænger af tre ting: Vindens hastighed, hvor lang tid og hvor hurtigt vinden 
blæser. Store bølger dannes af langvarige og kraftige vinde, der har en stor afstand at “arbejde” på. 
Stillehavet, er et godt eksempel. Når det begynder at blæse på vandet langt ude i Stillehavet, har vinden 
store distancer til rådighed, og kan derfor forme enorme bølger4.  
Forholdet mellem bølgehøjde og bølgelængde kan ikke blive større end 1/7, gør de det bryder bølgen. 
Når bølgerne kommer ind på lavt vand vil bunden begynde at påvirke bølgen. (Når vanddybden er 
bølgelængden/2). Vandets cirkelformede bevægelse bliver mere oval. Når vanddybden er mellem BL/2 og 
BL/20 er det en intermediær bølge (middeldybde bølge). bevægelser ændres. Når vanddybden er under 
BL/20 er der tale om lavt vand bølger. Når bølgen begynder at blive påvirket af bunden, taber de fart og 
formen ændres, fordi molekylernes baner ændre sig. Fordi bølgerne taber fart bliver bølgelængden kortere 
og bølgerne bryder, fordi forholdet mellem bølgehøjde og bølgelængde er mere end 1/75  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 illustreret videnskab 
http://illvid.dk/naturen/hvordan-dannes-surfboelger 
 
5 virtuelgalathea3 
http://virtuelgalathea3.dk/artikel/teoretisk-baggrund 
 

http://illvid.dk/naturen/hvordan-dannes-surfboelger
http://virtuelgalathea3.dk/artikel/teoretisk-baggrund
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Bilag 4 
 

Bølgeenergi i Danmark 
I dag er der 6 anlæg i test i Danmark, de bygger på forskellige koncepter: svingende vandsøjler, 
Flydesystemer, Møllesystemer og Opskylningsanlæg. To anlæg der er lovene er Wave star og Wave star 
Dragon. Wave star anlægget består af 3 vinger, som har forbundet en masse flydere til sig. Flyderne 
bevæger sig i takt med bølgerne. Bevægelserne omdannes til el ved hjælp af en generator, som sidder 
centralt for de tre vinger.  
I Wave star Dragon anlægget skyller havvand op i et højtbeliggende bassin. Fra bassinet løber vandet ned af 
en rampe, hvor det strømmer forbi en turbine, som begynder at rotere og producere el. 
Testanlæggene er placeret i Nissum Bredning ved Vesterhavet. Det er et godt testområde, fordi bølgerne 
kun rammer med en 1/3 kraft sammenlignet med bølgerne i Vesterhavet 
 
En af ulemperne ved udnyttelse af bølgeenergi er, at anlæggene kan forstyrre søfart og fiskeri. Måske vil de 
også forstyrre havmiljøet, fordi havets bølger brydes og gøres mindre, når de har strømmet forbi 
anlæggene. Det er heller ikke alle lande, der har så meget kystlinie som Danmark, og de samme muligheder 
for i fremtiden at udnytte bølgerne til energiproduktion6. 
 

Fordele og ulemper 
 
Den energi der bliver skabt, når bølger rammer kysten, svarer det til 3-5 gange af verdens samlede 
elektricitetsforbrug, skriver i hjemmesiden orgve.dk under vandenergi. 
 
Områder ude i havet med vindmølleparker genererer, det samme tilsvarende energiudbytte ved at udnytte 
bølgerne ved at benytte de samme kabler.7

 

 

 
 
 

                                                           
6 energi på havet.dk 

http://energipaahavet.dk/boelgeenergi-boelgekraft/ 
7 Kim Nielsen  
 

Billederne er fra Vattenfall 
https://corporate.vattenfall.dk/om-energi/el-
og-varmeproduktion/fordele-og-ulemper-ved-
forskellige-energikilder/ 
 

 

http://energipaahavet.dk/boelgeenergi-boelgekraft/
https://corporate.vattenfall.dk/om-energi/el-og-varmeproduktion/fordele-og-ulemper-ved-forskellige-energikilder/
https://corporate.vattenfall.dk/om-energi/el-og-varmeproduktion/fordele-og-ulemper-ved-forskellige-energikilder/
https://corporate.vattenfall.dk/om-energi/el-og-varmeproduktion/fordele-og-ulemper-ved-forskellige-energikilder/
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Bilag 5 

 

Bygge overvejelser 
Vi overvejede at sætte to turbiner på aksen. Kim Nielsen, der er bølgeenergi konsulent, Civilingeniør og har 
en Ph.D i bølgeenergi i fortalte at det ville være mere effektivt, at bruge en, og så i stedet sætte blade i 
kanten af røret for at forme luften.  
 
Vi overvejede også at bruge en Wells turbine, der er den samme turbine der bruges i et lignende anlæg i 
Skotland. Den udmærker sig ved at kunne dreje den samme vej, lige meget om der er under eller overtryk, 
så den køre hele tiden.  
Men den har kun en effektivitet på 50%, på grund af den flade form der ikke skovler luften på samme måde 
som en mere aggressivt formet turbine. Kaplan turbinen har en effektivitet på helt op til 93% 8 
  
Vi overvejede også hvilken størrelse turbinen skulle have. Kim Nielsen fortalte, at det ville være mere 
effektivt, at bruge en lille turbine. Han sagde man skulle gøre det, fordi at man får mere fart på luften, hvis 
man presser den ud af et lille hul end et stort hul, derfor vil der blive mere fart på turbinen og mere energi. 
Han fortalte at den optimale størrelse er når størrelsen er 2-4% af overfladens areal.     
 
Til vores ventil startede vi med et rør og en bordtennisbold. Men bordtennisbolden stoppede flowet begge 
vej i stedet for kun den ene. Derfor lavede vi en klapventil i stedet. 
Vi ville bygge en lille bro henover så den ikke gik for meget op, og kunne suges ned igen, men dette var ikke 
nødvendigt.  
 
Vi testede det og besluttede os for at sætte en skråplade på, det var bare meningen den skulle beskytte 
kammeret, men bølgerne bliver bedre modtaget med den på. Der blev dannet mere strøm, og flowet blev 
mere konstant. Vi tror grunden er, at bølgen bliver slået direkte tilbage når den rammer bagpladen, det 
skaber en strøm der rammer bølgerne der lige er blevet dannet. Men når skråpladen er, der bliver 
indfaldsvinklen anderledes, og bølgen der bliver slået tilbage rammer ikke de indkommende bølger.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Wikipedia 
https://da.wikipedia.org/wiki/Vandkraftv%C3%A6rk#Kaplan-turbinen 

https://da.wikipedia.org/wiki/Vandkraftv%C3%A6rk#Kaplan-turbinen
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Markedsføringsrapport  
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Indledning  
Vi er fire piger på markedsføring, tre af os var sidste år også med på markedsføring. I år er på 
markedsføring igen, er fordi vi syntes, det er spændende og udfordrende at være der. Vi ved at 
projektet kun er vores, og derfor stræber vi altid efter at gøre vores projekt så godt som muligt. 
 

Problemformulering 
●     Hvordan kan vi få solgt vores projekt, på den helt rigtige måde. 
●     Hvordan vi kan markedsføre er projekt med et bredt fremtidsperspektiv. 
●     Hvordan vi kan holde pittens layout flot og overskueligt. 
●     Vi skal sætte markedsføring af projektet højere end sponsorer. 

 

Indhold/Undersøgelse 
Et forskningsprojekt, som er en innovation af et eksisterende projekt kan være særdeles svært at 
markedsføre. Vi har kigget på målgrupper, men første skridt i vores tilfælde, vil være at få nogen til 
at forske videre i vores projekt. Så selvom vores projekt retter sig mod almindelige mennesker, 
som har behov for ”grøn” strøm, så har projektet stadig lang vej. Energi fra bølger er ifølge den 
forsker vi har samarbejdet med, kompliceret og dyrt. Havet er voldsom mod konstruktioner som 
mennesker bygger. Derfor er forskningsverdenen i dag mere rettet mod energi fra vind. Vi er enige 
med vores samarbejdspartner i, at det ikke er grund til at opgive vand som energikilde.    
 
Vi har skrevet blog gennem hele forløbet, og der er derfor lagt en blog op hver mandag, når vi har 
arbejdet, med fokus på at dele vores arbejde på hele holdet med andre. 
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Vi har fået styr på hvordan vores pit skal se ud, og har gjort den til vores, så man kan se at der ikke 
alene er fokus på vores projekt, men også det fællesskab og sammenhold vi har på vores hold. I 
vores ”pit” har vi fx. planlagt ting som: 

 
●     Blå nuancer for havet. 
●     En præmie der er relateret med årets emne, vand i bevægelse. 
●     En demonstration af vores projekt, som man kan prøve selv. 

 
Vi håber også at vores projekt kan inspirere unge, for vi ved at alle kan forske, og at vi har brug for 
dem. Bedre sagt at fremtiden har brug for os. 
 

Hvad gør vores projekt godt? 
●     Vi ser hvordan rigtige forskere arbejder og med vores projekt kan forsøge, at få andre unge 

til at interessere sig for forskning i vores fremtid. 
●     Vi forsker i at hjælpe en masse mennesker, og i bedste fald alle mennesker, da 

problemstillingen med de fossile brændstoffer vedrører os alle. 
●     Vores projekt har været med til at føre os sammen som hold og vi har kunne fordybe os i 

emnet, i langt højere grad end den almindelige undervisning. 
●      I forhold til sidste år, har vi fået mere erfaring med FLL. Det betyder at vi har kunne starte 

på et højere niveau og at vores læringsudbytte er større. 
 

Resultater 
Vi har skaffet sponsorer til vores ”pit”, som vi mener er relevante for vores projekt og tro mod vores 
idé med ”pitten” (se bilag 1) Vi har to gange haft besøg af en markedsføringsspecialist fra Lazyjoe9 
som arbejder professionelt med markedsføring. Vores blog og de arrangementer vi har haft, 
herunder besøg fra Videnskab.dk, er alle kilder, der slår fast, at vi er et hold, som står sammen og 
vil noget med det vi bruger vores fritid på! 
 

Konklusion 
Vi ved at vi ikke har et produkt vi kan sælge og at vores projekt ikke er færdigt Der skal laves en 
masse beregninger, som vi ikke selv er i stand til. Vi kan dog konstatere, at det ikke betyder at vi 
ikke skal arbejde med ideen. Vi kan åbne øjnene på andre unge, og vise at alle kan få en god idé. 
Vi kan også konkludere, at seriøse medier som videnskab.dk har interesse for os. Vi kan mærke at 
vi har medlemmer på holdet, som har været med til FLL før, det giver et godt fundament at arbejde 
ud fra. Vi har lært fra sidste år, at vi skal være mere seriøse omkring vores markedsføring. Det har 
vi taget med i vores overvejelser for vores ”pit”.   

Kerneværdier: 

Vi er et hold 
Under arbejdet men årets udfordring, har vi lagt meget vægt på at gøre ting sammen. Vi har fejret 
vores sejre sammen, fx har vi alle stået sammen rundt om robotbordet, krammet og ”highfivet”. Vi 

                                                           
9 (https://www.lazyjoe.dk/) 

https://www.lazyjoe.dk/


 13 

har efter hver arbejdsdag, holdt et opsummeringsmøde, for at være inde i hvad alle laver. Vi har 
overnattet på skolen, for at blive rystet sammen som hold.   

Vi samarbejder og finder løsninger med vores holdleder 
Vi er glade for, at vi kan finde løsninger som et hold, og med hjælp fra lærere på skolen. Vi synes 
arbejdet bliver sjovere, når vi hjælper hinanden, og produktet bliver også bedre. Vores første ide 
virkede ikke, men i samarbejde med vores holdleder kom vi videre. 

Vi ved at vores holdleder ikke kan svare på alt – vi løser det sammen! 
Det fede ved FLL er, at vi ikke kender svarene i forvejen. Vi kan ikke bare slå dem op i en bog, 
eller på nettet. Det bidrager til en spændende læringsproces hvor vi er i fokus, i højere grad end i 
almindelig undervisning, hvor der tit er et facit.  

Vi bidrager til den venskabelige konkurrenceånd 
Det er kvalitet for os at vi har det godt med de andre i konkurrencen. det bliver også sjovere at 
være til konkurrencen når alle er positive overfor de andre, og deres arbejde. I år vil vi være 
positive ambassadører, som besøger de andre til konkurrencen og taler deres projekter op. Vi har i 
år været hjælpere for vores 6. årgang, der er med til FLL for første gang. Her har vi delt vores 
erfaringer om rapporter, Lego-robotter og forskning.   

Det vi lærer er vigtigere end at vi vinder 
For os handler det om at have det sjovt, og at lære at arbejde ud fra den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode. Det vigtigste er at vi har gjort vores bedste. Mere kan ingen forlange. 

Vi deler vores erfaringer med andre 
Det er rigtig vigtigt for os at konkurrenceånden er god og vi hjælper hinanden, også på tværs af 
holdene. Flere af os har mindre søskende, som deltager for første gang, og vi er glade ved at 
hjælpe de andre. 

Vi arbejder i ånden af ”the lego spirit” 
Det er vigtigt for os at holde sammen som et hold, og bakke hinanden op, samtidig med at vi er 
gode modstandere. Vi glæder os til at være positive ambassadører for FLL til konkurrencen.  
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Indledning 
Denne rapport er delt i to dele. En beskrivelse af vores tanker om robotten og vores programmering. 

Vi har vedlagt de mere detaljerede beskrivelser af programmering og konstruktion, som inspiration 

til andre, som gerne vil bygge og programmere en EV3 robot.   
 
Design af robot 

Vores Ev3 robot: Vi startede med at undersøge forskellige designs til vores robot. Vi ville lave 

robotten så stabil som muligt og fandt til sidst en boksrobot, som vi valgte at få inspiration fra, til at 

lave vores egen robot. En boksrobot er god til at sørge for at robotten kan kører helt lige. Det kan 

man gøre ved at bakke op ad muren så man sikrer at robotten ikke kører skævt, inden den kører ud 

for at løse en opgave. (Mere information: se bilag 1) 

Frames/Rammer 

Til vores robot har vi lavet tre frames/rammer, som kan sættes på robotten, derfor kan vi skifte 

vores tre rammer mellem kørslerne. 

På rammerne har vi monteret forskellige arme, så vi kan løse de udvalgte opgaver. På rammerne har 

vi også sat nogle vægtklodser. Vægtklodserne bruges hvis der er overvægt foran til, så rammen ikke 

sidder skævt på robotten. Vores rammer er inspireret af andre designs fra nettet og er kombineret 

med vores egne løsninger. Rammerne er designet til, at kunne placeres på, uden at nogen klodser 

placeres eller trækkes fra. Der er gearinger på robotten, der virker sammen med rammen når den 

bliver sat på. (Mere information: Se bilag 2) 

 
Arme 
Vi har i alt lavet otte forskellige arme, tre arme placeret på første ramme og to arme placeret på 
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anden ramme, og tre arme på den tredje ramme Vi startede med at lave en plan over hvilke opgaver 

vi ville forsøge at løse og hvilke opgaver vi skulle klare, derefter byggede vi armene. (Mere 

information: se bilag 3) 

 

Løsninger af opgaver 
I alt prøver vi at løse 9 forskellige opgaver. Vi kører tre omgange og klarer tre opgaver på hver.  

Når vi kommer tilbage til basen efter hver kørsel skifter vi vores ramme. (Mere information: se 

bilag 4) 

 

Lyssensor program 
Vores lyssensor-program bruger vi til at følge eller stoppe ved en sort linje.  

Det vi viser her er et program til at følge en linje. Det fungerer ved at den første sensor blok ser på 

hvis tallet er 5 er lige med eller under kører den lige ud, men hvis det er over går den videre til den 

næste farvesensor program og siger hvis tallet er 10 eller under, går den op og kører lidt til siden, 

men hvis den er over 10, kører den lidt til den anden side. Så den bliver ved med at følge 

programmet. (Mere information: se bilag 5)  

Programmeringer 

Vores drejning:  

Til at dreje har vi programmeret en klods, der drejer begge hjul på én gang i hver sin vej i en hvis 

mængde omdrejninger. Vi har fundet ud af er at hvis man drejer begge hjul 18 % hver sin vej i 0,58 

omdrejninger, vil det dreje det der svarer til ca. 90o. 

 

Vores specielle programmeringer: 

De fleste steder, hvor vores robot kører lige ud, har vi brugt vores accelerationsprogram. Til at 

stoppe eller følge én af de sorte linjer bruger vi vores ”linjefølgningsprogram”. 

 
Hjælp fra væggen: 

Mange gange i vores programmeringer har vi brugt væggen, til at sørge for at vores EV3 robot 

rettede lige op ved de forskellige punkter, ved at bakke ind i væggen. 

(Mere information: Se bilag 6)  

 

Accelerationsprogram: 

Som hjælp til robotten, har vi lavet vores eget accelerationsprogram. Programmet gør, at robotten 

accelererer dvs. kører hurtigere over tid. Dette program starter med at en udvalgt hastighed er valgt, 

derefter vil andre programmer få robotten til at accelerere. Det er mere sikkert, end hvis motorerne 

startede ud med at køre fx 100, fordi det voldsomme ryk kunne gøre så robotten kom ud af kurs, 

men med et accelerationsprogram starter vi den fra 0 og slutter med at køre på 100, i løbet af få 

sekunder så det voldsomme ryk undgås. 
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Bilag 1  
 

Her kan man se et billede af vores færdige robot. 

Som i kan se er der forrest på robotten en stor gearing, der ved hjælp af et kabel er trukket ind til 

den mellemstore motor. Inde under Ev3 klodsen, er der to hjul monteret på to store motorer. Helt 

nederst sidder tre farvesensorer vandret med hinanden. Vi har valgt at have to ”kugler” til at dreje 

robotten, for at robotten har kontakt til underlaget i hvert hjørne. 
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Bilag 2  
Ramme 1 består af to forskellige arme. Vi bruger ramme 1 til at løse opgaverne “Filter”, ”Rain” og 

“Pump Addition”. 

 

Ramme 2 består af tre forskellige arme og seks vægtklodser. Vi bruger ramme 2 til at løse 

opgaverne “Fountain”, “Pipe Removal” og “Faucet”. 
 

Ramme 3 består af 3 arme, som der løser 3 forskellige opgaver: ”brønd”, ”stativ”, 

”Vandbehandling”. 
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Bilag 3  

 
Arme, der passer til ramme 1  

 

 
Arm 1: 

Denne arm er udstyret med 2 gummiklodser, så vi sikrer at den skubber og løser opgaven “Rain”.  

 

 
Arm 2:  

Denne arm er udstyret med en elastik. Armen bruges til at skubbe ting og elastikken hjælper med at 

give modstand når den skubber. 
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Arme, der passer til ramme 2  

 

 

 
Arm 3:  

Denne arm er designet til at kunne gribe fat i røret fra opgaven “Pipe Removal”. Røret kan ikke 

ryge ud, da den er lavet så stangen kun kan vendes ind, men ikke ud. Derfor holder den altid fast på 

tingene den har med sig. 

 

 

 
Arm 4: 

Denne arm bruger vi til at løse opgaven “Fountain” den er designet til at kunne sætte ting af på 

banen den hvide klods der sidder forrest sørger for at genstanden ikke glider for langt frem, når den 

skal af.  
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Arm 5: 
Denne arm bruger vi er udstyret med en dobbeltsidet klods, der gør at den kan trække begge 

veje.  denne arm bruger vi til “Faucet”.  

 

 

Arme, der passer til ramme 3 
 

  
Arm 6:  

Denne arm bruger vi til at løse opgaven “Vandbehandling”, den er monteret oven på en gearing der 

er koblet til den mellemstore motor. Og når motoren går i gang slår armen ned.  

 

 
Arm 7: 
Denne arm bruges til at flytte brønden til den angivne position på banen og derved klare opgaven ”brønd”. 

 

Arm 8: 

Denne arm bruges til at flytte stativet hen, på den angivne position på banen og derved klare 

opgaven ”stativ”. 
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Bilag 4  

Kørsel nummer 1 
I kørsel nummer 1 klarer vi opgaverne “Filter”, “Pump addition” og “Rain.  
 

“Filter” 
Vi starter med at køre ud af bassen med 2,5 omdrejninger. Derefter drejer den baglæns til venstre og 

bakker op ad muren, så vi er sikrer på at de kører lige frem. Når den har gjort det kører den frem, drejer 

de igen 90° til højre og kører frem. 

 

“Pump addition” 
Til denne opgave bruger vi ikke nogle arme, men kun robotten i sig selv. Denne opgave klarer vi 

lige efter “Filter”. Den starter med at robotten kører frem, indtil den når til pumpen, så skubber den 

pumpen ind mod væggen og drejer 45° så den passer inde i hullet.  

 

“Rain” 
Til denne opgave bruger vi “Arm 1”. Denne opgave klarer vi lige efter “Pump addition”. Den starter 

med at rette op så den står ret over for enden af “rain” lige på spidsen. Ved hjælp af 

gummiklodserne får den skubbet til “rain” med en 20° vending der så får skubbet vandet ud og 

kører tilbage til basen. 
 

 

 

Kørsel nummer 2 
I kørsel nummer 2 klarer vi opgaverne “Fountain”, “Pipe Removal” og “Faucet”. 

 

“Fountain” 
Til denne opgave bruger vi “Arm 3”. Vi startede med at kører ud af basen med 4,5 omdrejninger, 

derefter stopper den hårdt op så vandet falder ned i springvandet. 

 

“Pipe removal” 
Til denne opgave bruger vi “Arm 2”. Denne opgave klarer vi lige efter “Fountain”. Den starter med 

at kører frem. Når den ser den sorte streg stopper den op, derefter retter den op ad muren. Så følger 

robotten den sorte streg helt frem til røret og griber fat. 

 

“Faucet” 
Til denne opgave bruger vi “Arm 5”. Den starter med at kører baglæns og bakker op ad muren, 

derefter drejer den 90° og kører frem til vandhanen. Armen bliver skubbet over håndtagene, så 

trækker i håndtaget. Skålen i håndvasken skifter nu fra hvid til blå, og derved er missionen klaret. 

 

 

Kørsel nummer 3 
I kørsel nummer 3 klarer vi opgaverne “Vandbehandling”, “Stativ” og “brønd”. 
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Bilag 5 
Lyssensor programmet  
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Bilag 6 
Programmering til ramme 1  

 

 

Programmering til ramme 2 
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Bilag 7 
Programmering til ramme 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


