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Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. 

  



Fremtidens kassesystem 

Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, 

Antvorskovskole). Vi har arbejdet med projektet i vores linjefag – science, i Edutech-lokalet på 

Antvorskovskole.   

• Valg af emneområde 

o Teknologisk emne 

Vores projekt har mest hovedvægt på robotteknologien i menneskets tjeneste, selvom vi kommer ind på 

andre emner, som f.eks. – Fysik med indblik i elektromagnetisme i RFID (Radio-frequency identification) 

chipsne.  

• Baggrund for projektet 

Det har været spændende at arbejde med elektromagnetisme altså RFID, men det har også været svært, 

da vi skulle lære os selv det. Vi har også arbejdet med en NXT, som er en del af Lego mindstorm. Med disse 

teknologier har vi kunne udrette de planer vi havde i tankerne.  

o Vi har haft frie rammer, der har ikke været en lære til at bestemme over os på samme måde 

som de ville gøre i normale skoletimer. 

o Vi har haft gode muligheder, for at udnytte forskellige faglokaler på vores skole (sløjd, Edutech) 

til nye og gode idéer til vores projekt.  

o Vi har udnyttet hinandens forskellige kompetencer, og derefter arbejdet konstruktivt i 

udviklingen af vores projekt. 

o Vi har lært en masse om teknologi og industri. Vi har derfor valgt at give vores bud på, hvad der 

kan gøre hverdagen nemmere. 

• Planlægningen af projektet (hypotesen)  

o Vi opdagede, at kø er et stort problem i supermarkeder. Hvis man bare skal have 1 liter mælk, er 

det et problem, fordi der f.eks. er 7 mennesker foran, som skal have 50 varer, og det kan tage 

lang tid. 

o Vi har udtænkt et brugervenligt kassesystem. Det fungerer på den måde, at der sidder to bånd – 

et til indkøbskurv, og et til indkøbsvogn. Man sætter sådan set bare sin indkøbsvogn/kurv på 

båndet, og så kører ens vogn ind under en scanner, som scanner alle varer på en gang.  Og så 

betaler man. 

o Der sidder en RFID chips i hver vare (i stedet for stregkode), og så er der en RFID scanner, som 

er i stand til at scanne alle varer på en gang. Det fungerer hurtigere end en kassedame, som skal 

sidde og scanner alle varerne en efter en. 

• Konklusion og perspektivering 

o Vores resultater lægger op til at videreudvikle robot-teknologien i menneskets tjeneste. Vi gik 

derfor i gang med en spændende opgave, om at gøre det nemmere at handle ind i 

supermarkeder. 

o Vi ville utroligt gerne se det fungere ude i supermarkeder. Men det kræver selvfølgelig også at 

systemet er billigt. Hvis man har vores kassesystem, kan man reducere lønne til medarbejdere, 

man ville derfor have flere penge til at investere i et kassesystem, som ville give flere glade 

kunder. 

Introduktion af teknologien Dette projekt havde ikke været muligt uden rådgivning og hjælp. Vi ville derfor gerne takke: Michael Fynsk 

– Fysik/kemi lærer, Kim Svensson – medhjælper på Antvorskov skole.  



Problemstilling 

• Problemstilling/formulering 

I vores projekt har vi lagt meget fokus på at forbedre indkøbssystemets funktioner i supermarkeder. 

Folk bruger for meget tid på at købe ind, fordi man kan risikere at stå i en lang kø, selvom man kun 

skal købe 3 varer. Vi skal gøre det nemt for folk at handle, specielt når de ikke skal købe så meget. 

Et nytænkende kassesystem, som er i stand til at scanne alle varerne på en gang, så man hurtigt kan 

betale og kommer videre.  

• Hvad er det vi har lavet med transportbåndet?  

I et normalt kassesystem er der et bånd, som transporterer varerne hen ad, og lander hos en 

kassedame, som så sidder og scanner en vare efter en.  

I vores system har vi lavet 2 bånd. Et bånd til indkøbsvogne, og et bånd til indkøbskurve. Båndet til 

indkøbsvognene kommer til at fungere sådan, at det flugter med gulvet. Indkøbsvognene kommer 

til at have den egenskab, at hjulene kommer til at falde ned i båndet, så der er en stopklods. Så man 

behøver ikke engang at bruge kræfter på at tage alle varerne op ad vognen, for at sætte dem på 

båndet, og så derefter sætte dem ned i vognen igen. Men alle varerne bliver i vognen, mens de 

bliver scannet.  

Varerne til indkøbskurven, kommer til at fungere med samme transportmåde, som man bruger i 

dag. Men man sætter dog hele kurven op ligesom med vognen, og derefter ville båndet køre til 

siden, og varerne ville blive scannet. 

 

  

Model af båndene til systemet (Scanneren er ikke sat på endnu)  

 

 

 

 

 



Gode grunde til at vælge vores projekt 

 

1. Man kommer til at bruge meget mindre tid på at handle ind, fordi vores 

indkøbssystem mindsker tidsforbruget. 

 

2. Det påvirker hverdagen, da det reducerer mængden af tid man bruger i køen, og 

det kan påvirke humøret hos folk 

 

3. Lønningen i Danmark er høje, så man sparer nogle timer, og nogle lønninger væk 

på kassemedarbejderne, og de penge man spare til lønudgifter, kan så investeres 

på Fremtiden Kassesystem   

 

4. Man kan spare både tid og kræfter ved ikke at skulle lægge varerne op på 

kassebåndet for at købe dem, men ved vores idé, skal man bare køre vognen eller 

kurven ind på båndet.  

 

5. Få en bedre indkøbsoplevelse …. 

 

 

 Billedet er af processen.  

 

 



Fejlretninger 

• Hvad hvis en vare ikke bliver scannet? 

Vi har selvfølgelig udtænkt en masse ”Backup planer”. Tænk nu, hvis RFID chippen og 

scanneren ikke lige arbejder sammen på en vare, hvad så? Det der kan ske er, at alle 

kasserne, ville være koblet til et slags kontrolrum midt i butikken. På den måde, kan 

en medarbejde, være med til at holde øje med, om der går noget galt. Hvis f.eks. en 

pakke morgenmad ikke bliver scannet, ville vores idé være, at den bliver kørt til side 

på et slags andet ”sidebånd”. Derefter, ville der blive taget et billede af varen fra et 

webcam. Så ville billede blive sendt ud til kontrolrummet. Og derefter ville 

medarbejderen kunne se, at det er den eller disse varer som ikke er blevet scannet. 

Og derefter ville han hurtigt kunne skrive dem ind, så kunden kan betale for dem.  

• Er det alle varer, som man kan sætte RFID chip på?  

Man kan stort set sætte RFID chips på alle varer. En RFID chip fås mindre end et ris 

korn. Men hvad gør man når man skal købe frugt? Der er delte meninger, og mange 

idéer. F.eks. som når vi blander slik, kan vi også blande frugt. Vi gør det faktisk 

allerede i dag. Man kan tage de frugter, som man har brug for. Lægge det over en 

vægt, finde en eller anden 100 g pris for frugt måske. Og derefter, kan man få 

maskinen til at printe en slags ”Stregkode” med en indbygget RFID. 

 

 Videreudvikling af modellen af det sidebånd, 

der er vores løsning på fejlretning, hvis en 

vare ikke bliver scannet.  

 

 

 

 

 

 

 



Introduktion af teknologien 

 
• Hvad er en NXT? (An Intelligent Brick) 

o En NXT er en programmerbar robot, som tilhører LEGO MINDSTORM Kittet. 

o En NXT er en slags computer, som kan tage input i op til 4 sensorer og kontrollere op til 3 

motorer. 

o En NXT er både sjovt og overskueligt at arbejde med.  

       

 

• Hvordan virker det?  

Der findes 2 slags NXT’er. Der er den normale NXT, og så er der en opgradering af den, som kaldes 

en EV3. De bliver begge programmeret i forskellige programmer, hvor EV3 softwaren er en 

opgradering af NXT softwaren. Vi har brugt NXT’erne, til at programmere vores motorer, så vi kan 

sætte dem i gang og stoppe dem når vi ville. Vi ved at det tager 1.5 sekunder for båndetat køre en 

kvart omgang (Kommer an på hastigheden af båndet). Så det tager ca. 1,5 sekund for at vores 

indkøbsvogn/kurv når ind på midten og er klar til at blive scannet.   

  

Her ses en lille programmering af          Her ses den samme programmering, bare i  

motorerne. Programmet hedder  programmet Lego Mindstorm EV3. 

Lego Mindstorm NXT,  

og er meget nemt at gå til.  

 

 

 



 

Introduktion af teknologien (2) 

• Hvad er en RFID-chip/reader? (Radio-Frequency Identification)  

o  En automatisk identificeringsmetode, som fungerer ved opbevaring og fjernmodtagelse af 

data ved brug af anordninger kaldet RFID-tags. 

o RFID er en fællesbetegnelse for alle de teknologier der anvender radiobølger, til at 

identificerer mennesker eller objekter.  

o RFID kan kobles til en Arduino (Som vi gør), og det er sjovt og udfordrende … 

          Her ses en RFID chip og reader til et Arduino sæt. Vi 

bruger chipsne til at sætte på vores vare, så de kan blive scannet.  (Chipene kan blive mindre end et ris 

korn)  

 

• Hvad er en Arduino?  

o Arduino er en single-board computer designet til at gøre processen ved at anvende 

elektronik i multidisciplinære projekter mere tilgængelig. 

o Arduino er en efterfølger af open source platformen ”Wiring”  

o Arduino er simpelt at lære, men svært at programmere …  

Hvordan bruger vi de to ting sammen? (Arduino & RFID)  

I vores projekt bliver Arduinoen brugt som en computer til at programmere vores RFID readers og chips. 

Vores RFID-chipsvbliver sat på nogle varer, og vores reader ville så komme til at sidde og scanne dem, når 

de kører forbi. RFID-readeren er programmeret i programmet ”Arduino Idé”. 

 Her ses den Arduino vi bruger. Vi bruger Arduino UNO. 



 

Fejlretninger 

• Hvad hvis en vare ikke bliver scannet? 

Vi har selvfølgelig udtænkt en masse ”Backup planer”. Tænk nu, hvis RFID chippen og 

scanneren ikke lige arbejder sammen på en vare, hvad så? Det der kan ske er, at alle 

kasserne, ville være koblet til et slags kontrolrum midt i butikken. På den måde, kan 

en medarbejde, være med til at holde øje med, om der går noget galt. Hvis f.eks. en 

pakke morgenmad ikke bliver scannet, ville vores idé være, at den bliver kørt til side 

på et slags andet ”sidebånd”. Derefter, ville der blive taget et billede af varen fra et 

webcam. Så ville billede blive sendt ud til kontrolrummet. Og derefter ville 

medarbejderen kunne se, at det er den eller disse varer som ikke er blevet scannet. 

Og derefter ville han hurtigt kunne skrive dem ind, så kunden kan betale for dem.  

• Er det alle varer, som man kan sætte RFID chip på?  

Man kan stort set sætte RFID chips på alle varer. En RFID chip fås mindre end et ris 

korn. Men hvad gør man når man skal købe frugt? Der er delte meninger, og mange 

idéer. F.eks. som når vi blander slik, kan vi også blande frugt. Vi gør det faktisk 

allerede i dag. Man kan tage de frugter, som man har brug for. Lægge det over en 

vægt, finde en eller anden 100 g pris for frugt måske. Og derefter, kan man få 

maskinen til at printe en slags ”Stregkode” med en indbygget RFID. 

 

 Fremgang på modellen af det sidebånd, som er 

vores læsning på, hvis en vare ikke bliver scannet.  

 

 



 

Ekisterende løsninger 
 

• Løsninger på kassesystemer i dag 

o Selvbetjente kassesystem 

I vores lokale supermarkeder er man begyndt på at sætte selvbetjente kassesystemer op. Der hvor man 

selv skal bibbe alle varerne en efter en.  

Vi har snakket med nogle kunder, som har benyttet sig af disse kassesystemer. De siger, at det er godt hvis 

man få varer har. Men hvis man står og skal handle meget ind, er der ingen plads til varerne.  

Vi har tænkt over det, og vores idé kommer ikke til at blive sådan. I vores idé ville der være meget plads til 

varerne, da man også kommer til at bibbe alle varerne ind på samme tid. 

I det  selvbetjente kassesystem ville der også være en eller 2 medarbejdere til at stå og holde øje med 

kassesystemet hele tiden. Vi har skilt hele vores projekt ad, fordi vi med vilje ville prøve at  gøre systemet 

med vores RFID chip og sidebåndet, som skal hjælpe til, hvis der går noget galt, eller en vare ikke bliver 

scannet.  

• Fejlting ved det selvbetjente kassesystem 

Vi har selv prøvet at bruge det selvbetjente kassesystem. Det fungerer fint, men ikke optimalt i forhold 

til fejlretninger, da man skal vente til der kommer  en medarbejde, som kan fjerne varen fra dig, hvis 

der er noget, som går galt. I modsætningen til vores system, hvor  at det fejlretter af sig selv. Eller  en 

mand i et kontrolrum kan hurtigt skrive varen ind, hvis der er en der ikke bliver bibbet (se 

”Fejlretninger”)  

      

Her ses det selvbetjente kassesystem. Som man kan se, er der ikke meget plads, hvis man skal handle stort.  

 


