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Banen er dér, hvor robotudfordringen foregår.
Den består af en banemåtte på et bord med grænsevægge, som installationerne 
arrangeres på.

Banemåtten og LEGO® elementerne til bygning af installationer indgår i jeres 
Challengeset.

I finder vejledningen til bygning af installationerne på hjernekraft.org

Vejledningen til bygning af bordet, og hvordan I skal arrangere alting på det, find-
er I herunder

Challenge set (LEGO® elementer til Installationerne, robotmåtte, Dual Lock™)

Krydsfiner (eller andet  glat plade) på 2438 mm X 1219 mm X mindst 10 mm

Planker på 38 mm X 64 mm X 2438 mm *

Mat, sort maling

Grove skruer til tørvæg på 64 mm

Savbukke, omtrent 610 mm høje og 914 mm brede

1

1

6

½ liter

¼ kg

2

*BEMÆRK: Borde med “to gange fire”-vægge er tilladt og ses ofte, men vi er stille og roligt ved at udfase dem ved turneringer. I må gerne lave jeres 
øvelsesbord med vægge på to gange fire, men I skal være forberedt på at spille på borde, hvor væghøjden kan variere fra 64 mm til 100 mm som vist i 
diagrammet nedenfor.

ROBOTBORD

ØVELSESVÆG

BORD

KONSTRUKTION AF BORDET

På turneringsdagen foregår robotkonkurrencenpå et bord med særlige egenskaber, så I er nødt til at bygge et, I kan øve 
jer på, hvis I ikke allerede har adgang til et. Med henblik på vægt, højde, enkelhed og omkostninger vises her et enkelt 
design, men så længe overfladen er glat, og grænsevæggene har den rigtige størrelse og er placeret korrekt, er det op til 
jer, hvordan I bygger underkonstruktionen. Konstruktionen er enkel, men kræver lidt erfaring med træsløjd. 

Ved en turnering placeres to borde ryg mod ryg, men du opererer kun på ét bord, så du behøver kun at bygge ét bord for 
at øve dig.

Øvelsesvæg:  – De fleste robotudfordringer har mindst én installation, der er delvist placeret på jeres bord og delvist på 
det andet holds bord.  Det er ikke nødvendigt at bygge et bord mere til at understøtte disse installationer, men I er nødt 
til at bygge den nødvendige del af det andet holds bord, så de delte installationer kan placeres korrekt. Her er vejlednin-
gen til at bygge ét øvelsesbord, som omfatter bordets øvelsesvæg:

Materiale



MONTERING

TRIN 1
Se, hvilken side af krydsfineren (A) der er mindst glat, og betragt den som undersiden. På undersiden skal du fastgøre 
afstiverne (D) med skruer med mellemrum på cirka 457 mm. Sørg for, at skruernes hoveder og eventuelle splinter ikke 
stikker ud.

TRIN 2 
På oversiden af krydsfineren skal du placere og fastgøre grænsevæggene (B, C) med skruer rundt på den øverste yder-
kant.
• De indre mål fra væg til væg skal være på L=2362 ±3 mm x B=1143 ±3 mm.
• Højden af B og C skal måle mellem H=64 mm og 100 mm.
• Alle grænsevægge skal have samme højde på alle borde ved en turnering. Højden på grænsevæggene i en
konkurrence kan være anderledes end på øvelsesbord.

TRIN 3 
Placer denne bordplade på lave savbukke (eller mælkekasser eller noget andet, der er lavt og solidt).

H= 64mm-100mm

L= 2362 mm

B=1143 mm

Del

(A) Bordoverflade

(B) Lang grænsevæg

(C) Kort grænsevæg

(D) Afstivere* 

(E) Savbuk

DELER

Laves af

Krydsfinér

Planke

Planke

Planke

Køb

Mål

2438mm x 1219 mm

2438mm

1143 mm

1219 mm

H≈610 mm B≈ 914mm

Maling

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Antall

1

3

2

4

2

* hvis I bruger en bordplade som er tykkere end 13 mm, kontroller da, om den er så stabil at I kan undvære afstiverne.



ØVELSE TURNERING
ØVELSE

TURNERING

PLACERING AF BANEMÅTTEN

TRIN 1
Støvsug bordpladen. Selv den mindste partikel under måtten kan volde problemer for robotten. Når du har støvsuget, 
skal du føle grundigt efter med din hånd på overfladen og slibe eller file eventuelle uregelmæssigheder ned, som du 
finder. Støvsug derefter igen.

TRIN 2 
Rul måtten ud på den støvsugede overflade (du må aldrig rulle måtten ud et sted, hvor den kan opsamle partikler), så 
billedet vender opad, og den nordlige kant vender mod den nordlige/dobbelte grænsevæg (bemærk placeringen af den 
dobbelte væg på skitserne af bordet herunder). Vær meget forsigtig med, at måtten ikke kommer til at bugte sig ved at 
blive bøjet i to forskellige retninger samtidig.

TRIN 3 
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 393 mm. 

TRIN 4 - VALGFRIT
For at holde måtten på plads kan du bruge en tynd stribe sort tape langs den østlige og vestlige kant. Der, hvor tapen 
klistrer til måtten, må den kun dække måttens sorte kant.

TRIN 5
Ved konkurrenceopsætning behøves der ingen øvelsesvægge. Sæt to borde op imod hinanden, nord mod nord. Den 
samlede spændvidde af grænsen mellem de to borde skal være på mellem 76 mm og 100 mm.

SPONSORER

HOVEDSPONSOR


