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BANEN
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, finder I herunder

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 instal-
lation, der er delvist placeret på jeres bord og 
delvist på det andet holds bord.  Det er ikke nød-
vendigt 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 vejledningen til at bygge ét øvelsesbord, som 
omfatter bordets øvelsesvæg:

ØVELSESVÆG

BORD
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MONTERING AV ROBOTBORD
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 
yderkant.
• 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).

Del
(A) Bordoverflade
(B) Lang grænsevæg
(C) Kort grænsevæg
(D) Afstivere* 
(E) Savbuk

Laves af
Krydsfinér
Planke
Planke
Planke
Køb

Mål/Dimension
2438 mm X 1219 mm
2438 mm
1143 mm
1219 mm
H ≈ 610 mm B ≈ 914 mm

Males
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej

Antal
1
3
2
4
2

DELE

*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.

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

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 stk

1 stk

6 stk

1/2 l

1/4 kg

2 stk

H= 64mm-100mm

L= 2362 mm

B=1143 mm

MATERIALER
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ØVELSES TURNERINGBORD

ØVELSES

TURNERING

PLACERING AF BANEMÅTTEN
TRIN 1
Støvsug bordpladen. Selv den mindste partikel under måtten kan volde problemer for robotten. Når du har støv-
suget, 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 placerin-
gen 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
Måtten er designet, så den er mindre end spillearealet. Juster den, så der ikke er noget mellemrum mellem den 
sydlige kant af måtten og den sydlige grænsevæg, og centrer derefter måtten mellem øst og vest, så der er lige 
store mellemrum i vest og i øst. 

TRIN 4
Med hjælp fra andre skal du trække i modsatte ender af måtten og glatte eventuel bølgedannelse ud fra midten og 
udefter og derefter igen kontrollere kravet i trin 3. Det må forventes, at der fortsat er lidt bølgedannelse, men det 
burde forsvinde med tiden. Nogle hold bruger en hårtørrer for hurtigere at få bølgedannelsen væk.

TRIN 5 - 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. Der, hvor tapen klistrer til bordet, må den kun være 
på den vandrette overflade og ikke på grænsevæggene.

TRIN 6
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.

KONSTRUKTION AF INSTALLATIONER
BYG INSTALLATIONERNE
Brug LEGO® elementerne fra Challengesettet og instruktionerne, som I finder på hjernekraft.org. Det vil tage en 
enkelt person mindst seks timer at gøre dette, så det er bedst at gøre det sammen i et byggehold.  For holdmed-
lemmer med ingen eller kun lidt erfaring med at bygge med LEGO elementer er bygning af installationer en god 
måde at lære det på.  Dette trin er også et godt tidspunkt for holdmedlemmer at lære hinanden at kende på.

KVALITET
installationerne skal bygges PERFEKT.  “Næsten perfekt” er ikke godt nok.  Mange hold laver flere bygningsfejl og 
øver hele sæsonen med forkerte installationer - når disse hold senere konkurrerer på baner med korrekte installa-
tioner, klarer robotten det ikke. Holdet bebrejder fejlagtigt teknikerne, robotten, konkurrencearrangørerne eller sort 
uheld for fiaskoen. Det er bedst på forhånd at få adskillige personer til at kontrollere, at alt er helt korrekt.
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PLACERING OG OPSÆTNING AF INSTALLATIONER
DUAL LOCK - Nogle installationer “fastgøres” til måtten, mens andre blot “placeres” på måtten.  De steder på måt-
ten, hvor en model skal fastgøres, er der en boks med et “X” i.  installationerne fastgøres ved hjælp af det genan-
vendelige fastgørelsesmateriale fra 3M, der hedder “Dual Lock”, som I får sammen med LEGO® elementerne i jeres 
Challengeset.  Dual Lock er udviklet til at “låse” sig fast til sig selv, når dets to flader presses sammen, men det kan 
løsnes igen.  I skal kun sætte Dual Lock på én gang.  Derefter kan installationerne blot låses fast på eller frigøres 
fra måtten.  Når du anvender Dual Lock, skal du gå frem med en model ad gangen.

TRIN 1
Tryk en firkant med den klæbende side nedad ned på 
hver boks, du ser, på måtten med et:

For bokse i halv størrelse skæres/klippes firkanterne i 
halve.

TRIN 2
Tryk endnu en firkant ned oven på hver af disse, så de 
“låses” fast med den klæbende side opad.        

TRIN 3
Juster installationen præcist over dens markering, og 
sænk/tryk den ned på firkanterne.

FORSIGTIG - Vær opmærksom:
• Nogle installationer, som ser symmetriske ud, har alligevel en retningsafhængig del et eller andet sted.
• Sørg for at placere hver Dual Lock præcist på boksen og hver installation præcist på markeringen.
• Når I trykker en model ned, skal I trykke den ned på dens laveste faste del i stedet for at mase på hele
installationen. Træk i den samme del, hvis du senere har brug for at frigøre installationen fra måtten.

TIP
I stedet for at bruge din finger 
kan du bruge en smule af det 
papir, som firkanterne sad på.      

Ved store og/eller fleksible instal-
lationer skal I kun påføre et eller 
to par ad gangen.  Der er ingen 
grund til at gøre det hele på en 

gang.                               

TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3
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INSTALLATIONER
RUMFARTSRAMPE + DIT HOLDS SOLPANEL
Disse installationer er bygget som et stykke og fastgjort på måtten på deres markeringer.  Flyt holdets solpanel til 
midterklik-positionen, ikke vinklet

NYTTELAST TIL RUMFART
Placer nyttelasterne for forsyning og mandskab et valgfrit sted på baseområdet, og placer nyttelasten for fartøjet 
på den orange del af rampen, så den vender forenden mod øst og med bagenden nedad (se billede).

SATELLITTER
Placer satellitterne V og C et valgfrit sted på baseområdet, og placer satellit X løst på dens markering som vist på 
billedet.

RAMPE OG HOLDETS
SOLPANEL

HOLDETS
SOLPANEL   

HOLDETS SOLPANEL
ER KLAR

MANDSKABETS
NYTTELAST     

 FORSYNINGERNES
NYTTELAST

FARTØJETS
NYTTELAST      

 SATELLIT C        SATELLIT V   SATELLIT X  
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METEORIT + METEORIT-RING + METEORIT-FANGER
Placer meteorit-ringen på dens markering, og placer en af de to meteoritter på ringen.  Placer den anden meteorit 
et valgfrit sted på baseområdet.  Fastgør meteorit-fangeren på måtten på dens markering.

RUMSTATION: BEBOELSESHUB + MODULER + ASTRONAUT
Fastgør beboelseshubben til måtten på dens markering, med den hvide forlængelse på den nordlige side.  Indsæt 
astronauten som vist, med visiret nede, hans fødder nede, hans underarme i vatter, og hans løkke lodret i forhold 
til måtten.  Sæt Docking-modulet helt ind i porten på sydsiden med knopperne opad.  Sæt keglemodulet helt ind i 
porten på østsiden.  Placer rørmodulet et valgfrit sted på baseområdet.

METEORIT  METEORIT-RING  METEORIT-FANGER

 ASTRONAUT:
“GERHARD”  

BEBOELSESHUB DOCKING-MODUL    

RØR-MODUL  KEGLE-MODUL RUMSTATIONEN KLAR

 INDSÆT 
SOM VIST 
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KERNEPRØVESTEDET + KERNEPRØVER
Fastgør kerneprøvestedet til måtten på dens markering, med akslen mod øst.  Sæt kerneprøver på akslen med 
deres knopper vendt mod øst, i den viste rækkefølge:  Regolit, gas, vand og regolit til sidst.

REGOLIT KERNEPRØVER KERNEPRØVESTED GASKERNEPRØVE

VANDKERNEPRØVE  KERNEPRØVESTED KLAR

3D-printer + 2X4 KLODS 
Fastgør 3D-printeren på måtten på dens markering som vist.  Sæt derefter 2x4 klodsen på bakken på østsiden, og 
skub den helt ind.

 2X4 KLODS3D-PRINTER    3D-PRINTER KLAR
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OBSERVATORIE
Fastgør observatoriet på måtten på dets markering, og drej det, så den nederste del af markøren er centreret over 
den sorte prik som vist. 

OBSERVATORIE OBSERVATORIE KLAR

AFFYRINGSPLATFORM + RUMFARTØJ
Fastgør affyringsplatformen på måtten på dens markering, med rumfartøjet liggende/nede.

BERØRINGSSTRAF
De seks straf-skiver kan lægges på bordets kanter nær den hvide trekant, så dommerne kan flytte dem ned i 
trekanten ved berøringsstraf. Dommerne kan også holde dem i hånden.

   STRAF-SKIVER

AFFYRINGSPLATFORM 
KLAR
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PORTKRATERE   KRATERE KLAR

KRATERE
Fastgør kraterinstallationen på mappen på dens markering, og hæv porten så højt den kan komme.  

MADKAMMER
Fastgør madkammeret på måtten på dets markering, med skyderen mod syd, og skubbet så langt mod syd som 
muligt.

MADKAMMER-SKYDEREN  MADKAMMER KLAR
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LANDINGSFARTØJ
Fastgør landingsfartøjs-udløseren på måtten på dens markering.  Monter landingsfatøjets dele som vist, med de 
brune aksler i de grå huller.  Fastklem landingsfartøjet i udløseren som vist (tip: diagonalt), og skub låsegrebet hele 
vejen ned/mod øs                                                                                                                   

LANDINGSFARTØJ 
FRIGØRELSE

LANDINGS-
FARTØJ DELE 

LANDINGS-
FARTØJ

LÅSMEKANISM
FASTSPÄND

 LÅSEGREB        
NEDE/ØST  

LANDINGS-
FARTØJ KLAR  

TRÆNINGSMASKINE
Fastgør træningsmaskinen på måtten på dens markering.  Drej markøren så langt mod nord som muligt. Flyt 
vægtstangen så langt ned som muligt.

VÆGTSTANG   MARKØR TRÆNINGSMASKINE 
KLAR  
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BANE KLAR      

 BASEOMRÅDE KLAR  

BASEOMRÅDE
Som beskrevet ovenfor, skal du placere disse seks installationer valgfrit på baseområdet:  Forsynings-nyttelast, 
Mandskabs-nyttelast, En meteorit, Satellit V, Satellit C og Rør-modulet.
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VEDLIGEHOLDELSE AF BANEN
AFGRÆNSENDE VÆGGE
Fjern splinter, og dæk evt. huller.

BANEMÅTTE
Kontroller, at måtten berører den sydlige grænsevæg og er midt imellem øst og vest.  Undgå at rengøre måt-
ten med noget, der vil efterlade rester på den.  Eventuelle rester, som klistrer eller er glatte, vil påvirke robottens 
ydeevne sammenlignet med på en ny måtte (ved mange konkurrencer bruges der nye måtter).  Brug en støvsuger 
og/eller en fugtig klud for at fjerne støv og stumper over og under måtten.  Prøv at bruge et viskelæder af hvid 
plastik til at få eventuelle mærker af med.  Når du flytter måtten ved transport eller opbevaring, skal du sørge for, 
at den ikke bøjes, så den får en skarp fold, hvilket kunne påvirke robottens bevægelser.  I konkurrencer, hvor der 
bruges nye måtter, skal måtterne rulles ud så længe før konkurrencedagen som muligt.  For at styre kanter, der 
ruller meget mod øst eller vest på måtten, er det tilladt at bruge sort tape med et overlap på maksimalt 6 mm. 
Skumtape er ikke tilladt. SÆT IKKE DUAL LOCK ELLER NOGEN ANDEN TAPE ELLER LIM UNDER MÅTTEN.

INSTALLATION 
Oprethold installationerne i deres oprindelige tilstand ved ofte at rette og stramme faste forbindelser.  Sørg for, 
at aksler, der drejer rundt, kan dreje frit ved at kontrollere punkt-til-punkt-spillerummet og udskifte dem, hvis de er 
bøjede.  Kontrollér jævnligt om løkken er skæv, og fiks det, hvis den er.

LØKKE:
DÅRLIGT

LØKKE:
GODT 

LØKKE:
DÅRLIGT
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