
KLARGØRE ROBOTBANEN



KLARGØRE ROBOTBANEN
JERES CHALLENGE-SÆT INDEHOLDER:
Robotmåtte, Installationer, Dual Lock, LEGO® klodser, der kan bruges til at bygge jeres prototype i projektet.

Måttens placering:
Placer måtten, så den ligger mod kantvæggene mod syd og øst. Når bordstørrelsen og placeringen af måtten 
er korrekt, vil Hjem være ca. 1143 mm x 343 mm.

1. BYG INSTALLATIONERNE – Brug LEGO® elementerne fra Challenge-sæt og byggevejledningen
http://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag/byggeinstruksjoner.  
Anslået tid for 1 person = 6 timer. Det er afgørende, at I er nøjagtige, når I bygger jeres installation. 
Dobbelttjek det, I har bygget, især om alle dele sidder helt fast.

2. DUAL LOCK OG SIKRING AF INSTALLATIONER – Følg instruktionerne på de følgende sider.

DUAL LOCK – find de brune ark i dette materiale fra 3M i jeres Challenge set. Dette kaldes Dual Lock.  Det 
fastgør installationerne til måtten, men gør det også muligt at fjerne dem igen.

SIKRING AF INSTALLATIONER – "X”-firkanter viser, hvor I skal bruge Dual Lock på installationer på måtten.  
Brug det som i dette eksempel, og vær meget præcis.

TRYK PÅ INSTALLATION – Når du trykker en installation ned, skal du trykke på dens laveste faste del 
forneden i stedet for at mase på hele installationen.  Løft i den samme del, hvis I har brug for at frigøre 
installationen fra måtten.

LØSE INSTALLATIONER – Placer som vist og beskrevet her.

TRIN 1: Klæbende side nedad

En blå enhed m/ fladt tag Flagermus, opgraderinger for bæredygtighed 
(Sol paneler, taghave, isolering), 14 enheder, jeres 
konstruktioner til opgaven 11

En hvid enhed

TRIN 2: Klæbende side opad TRIN 3: Juster model, tryk ned

Inspektionsdrone Seks præcisionsbrikker



SIKREDE INSTALLATIONER I FLERE TRIN 
Fastgør og forbered som vist og detaljeret her.

SIMPLE SIKREDE INSTALLATIONER 
Fastgør og forbered som vist her i detaljer.

Gynge

Trin 1

Trin 1

Trin 1: Bind knude tæt 
på snorens ende

Trin 2: Fastgør den blå enhed og 
træk den helt op. Roter kranen 
helt med uret

Stålkonstruktion

Testbygning:

Kran:

Træ Trafikprop

Trin 2: Juster mod øst

Trin 2

Elevator



SIKREDE INSTALLATIONER I FLERE TRIN

Trin 7: Brug støtteakslerne under broen, så den 
kan holde en tung robot. Eksperimenter for at se, 
hvilken længde der gør toppen mest plan.

Bro:

Trin 2: Dobbelttjek alle 
dual lock-placeringerne         

Trin 6: Sørg for, at broen er centreret over den nordlige væg og 
erstatningsvæggen (hvis I har en)

Trin 3: Geninstaller 
indgangen

Trin 4: Juster dual 
lock trin for at sætte 
hjørnerne på røde  
prikker. Tryk Dual lock 
fast overalt.

Trin 5: Sørg for, at  
flagene er frit bev-
ægelige og peger 
nedad.

Set nedefra

Trin 1: Fjern omhyggeligt hele broens indgang

TIP: Brug bøger til understøttelse af brugen, hvis jeres bane ikke har nogen vægge.


