KLARGJØRE ROBOTBANEN

KLARGJØRE ROBOTBANEN
CHALLENGESETTET INNEHOLDER:

Robotmatte, installasjoner, Dual Lock, LEGO®-klosser som kan brukes til å bygge prototypen til deres Innovative
prosjekt (Bag 10).

Plassering av robotmatten:

Dra matten slik at den møter kantveggene i sør og øst. Når bordstørrelsen og plasseringen av matten er
korrekt, vil Hjem være ca 1143 mm x 343 mm.
1. BYGG INSTALLASJONENE – bruk LEGO®-elementene fra challengesettet og byggeveiledninger
hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner. Beregnet tid for én person = 6 timer. Bygging
av installasjonene er en del av første økt. Nøyaktig konstruksjon av installasjonene er svært viktig.
Dobbeltsjekk installasjonene deres, spesielt at alle delene er festet godt sammen.
2. BRUK DUAL LOCK TIL FESTING AV INSTALLASJONENE – følg instruksjonene på de neste sidene.
DUAL LOCK – dere finner de brune arkene fra 3M i challengesettet. Dette kalles Dual Lock. Dual Lock fester
installasjonene til robotmatten, men gjør det også mulig å enkelt fjerne dem.
FESTING AV INSTALLASJONER – X-feltene viser hvor dere skal bruke Dual Lock på installasjoner på
robotmatten. Gjør det som er beskrevet i dette eksemplet, og vær veldig nøye.

STEG 1: Klebrig side ned

STEG 2: Klebrig side opp

STEG 3: Plasser, juster og trykk ned

TRYKK VED FESTING AV INSTALLASJON – når dere trykker en installasjon ned, trykk på den laveste solide konstruksjonen, slik at dere ikke ødelegger installasjonen. Løft i den samme konstruksjonen hvis dere
må fjerne installasjonen fra robotmatten.

LØSE INSTALLASJONER – plasser som vist og beskrevet her:

En blå enhet m/ flatt tak

En hvit enhet

Inspeksjonsdrone

Seks presisjonsbrikker

I Hjem, ordnet slik dere vil ha det: Flaggermus,
bærekraftoppgraderinger (solpaneler, takhage,
isolasjon), 14 enheter, deres konstruksjon for
oppdrag 11.

ENKEL FESTING AV INSTALLASJONER
Fest som vist og beskrevet her:

Huske

Tre

Trafikkork

Heis

AVANSERT FESTING AV INSTALLASJONER MED FLERE TRINN
Fest som vist og beskrevet her:
Stålkonstruksjon:

Steg 2: Skyv østover

Steg 1
Testbygning:

Steg 1

Steg 2

Steg 1: knyt knute nær
enden av tråden

Steg 2: Hekt på den blå
enheten og trekk helt opp. Roter
hele veien med klokken.

Kran:

AVANSERT FESTING AV INSTALLASJONER MED FLERE TRINN
Bro:

Steg 1: Fjern forsiktig broens inngang

Sett nedenfra

Steg 2: Dobbelsjekk
plasseringen av alle
dual lock

Steg 3: Remonter
inngangen

Steg 4: Juster dual
lock for å få hjørnene
på røde prikker og fest
Dual Lock

Steg 6: Sjekk at toppen av broen er sentrert over nordveggen og
støtteveggen (hvis dere har en vegg)

Steg 7: Bruk støtteakslene under brotoppen slik
at den tåler en tung robot. Prøv dere frem for å se
hvilke lengder som passer til det øverste nivået

TIPS - bruk bøker som brostøtte hvis robotbanen ikke har vegger.

Steg 5: Sjekk at
flaggene beveger seg
fritt

