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Lige siden hjulet blev opfundet, har mennesker brugt 
maskiner til transport – til fart og bevægelse.
 I starten blev energien til disse simple maskiner 
hentet fra mennesker og/eller dyr. Trækvogne, okse
kærrer og hestevogne har været kendt i årtusinder.
 Med opfindelsen af dampmaskinen i midten af 
1700tallet tog udviklingen fart: lokomotivet, jern
banen og dampskibene gjorde det nemt og billigt at 
fragte mennesker og varer over store afstande. 
 I slutningen af 1800tallet blev elmotoren, benzin
motoren og dieselmotoren opfundet. Nu kunne man 
køre i elektriske tog. Knallerten, bilen og motorcyklen 
blev opfundet, og allerede i 1903 blev der taget patent 
på den første flyvemaskine.

I dag har de fleste mennesker (i hvert fald i Danmark) 
adgang til forskellige transportmidler både til vands, til 
lands og i luften. 
Bevægelse til vands: Skibe og både har været kendt 
helt fra stenalderen. Energien til at bevæge bådene 
kom oftest fra mennesker eller dyr og senere fra vin
den. Først i nyere tid er vi begyndt at bygge skibe med 
andre energikilder.
Bevægelse til lands: Den ældste vogn vi kender, blev 
opfundet af kineserne omkring år 2.500 f.Kr. Energien 
til at bevæge vognene kom fra dyr eller mennesker. 
Først i slutningen af 1700tallet blev cyklen og forskel
lige motorer til transport opfundet.
Bevægelse i luften: Den første ubemandede luftbal
lon steg til vejrs over Paris i 1783. Energien til luft
rejsen kom fra en gasbrænder under ballonen. Men 
luftfartens historie tog først fart med opfindelsen af 
jetmotoren i 1930 og med rumfartens udvikling efter 2. 
verdenskrig.
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I		årtusinder	har	mennesker	brugt	maskiner	til	transport.

Argh far, det må du 
ku' gøre bedre!
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Fælles for alle transportmidler er, at de skal bruge (om
sætte) energi for at skabe den bevægelse, maskinen er 
bygget til at udføre.
 I det følgende vil vi derfor opfordre dig til at un
dersøge, hvordan maskiner til bevægelse virker, hvor 
de får energien fra, og hvordan man kan lave sin egen 
maskine til fart og bevægelse. 

Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

Hjul og remskiver 
Forsøg med hastighed og gearing 

Hvad er et gear? – Hvad kan et gear bruges til? – Hvor
dan virker et gear? – Og hvorfor er det nemmere at 
køre op ad bakke i første gear end i tredje gear?
 I et leksikon, kan du læse, at et gear er en maskine, 
der overfører bevægelse (energi) fra én maskine til en 
anden. Et gear kan ændre bevægelsens fart, bevægel
sens kraft og/eller bevægelsens retning.
 Du kan selv lave din egen maskine til ændring af 
energiens (bevægelsens) fart, kraft og retning.

Brug:
1 træplade med huller (se senere), mindst 15 maskin
skruer med møtrik (fx 5 x 60 mm), trisser i forskellig 
størrelse (se senere), et antal brede elastikker og evt. 
en hulsav, et bor og andet værktøj.

Brug en træplade – fx krydsfiner 200 x 400 x 4 mm. 
Bor mindst 15 huller, der passer til dine maskinskruer. 
Hullerne skal placeres symmetrisk med mindst 6 cm 
mellemrum.
 Placer en maskinskrue i hvert hul, og spænd skru
erne fast med møtrikkerne.
 Måske er du så heldig at have adgang til garntris
ser med forskellig diameter, hvis ikke – så må du selv 
fremstille dem:
 Find et bræt eller en træplade i passende tykkelse. 
Sav herefter med en hulsav mindst 3 forskellige trisser 
af det valgte træ.

 Det er en fordel, hvis du kender forholdet mellem 
omkredsen på trisserne – fx at omkredsen fordobles. 
 Med et hulsavsæt kan du fx vælge følgende diame
tre: 21, 42 eller 63 mm. Hvad bliver forholdet mellem 
omkredsene på disse trisser?
 Placer herefter dine trisser på hver sin maskinskrue 
på din maskine. Tjek at trisserne kan rotere rimelig gnid
ningsfrit om skruerne. Hvis ikke – så bor hullerne større.
 Forbind nu trisserne parvis med elastikker – som 
vist på tegningen. Drej rundt på én af trisserne og be
skriv, hvordan den næste trisse bevæger sig.

 Drejer trisserne samme vej rundt?
 Hvordan kan du ændre omdrejningsretningen? 
 Fortæl med egne ord, hvad der sker med omdrej

ningshastigheden når to forskellige trisser forbin
des. – Kan du vise det?

 Hvad sker der – samtidig – med den kraft, som en 
af trisserne løfter med? – Kan du vise det?
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Hvis	omkredsen	på	trisse	2	er	det	halve	af	omkredsen	på	trisse	1,	
så	vil	trisse	2	køre	dobbelt	så	hurtigt	som	trisse	1.

... og hvilken trisse 
kører så hurtigst?
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Dampmaskinen
Lav din eget dampskib

Vand er tungest ved en temperatur på præcis 4° cel
sius. Ved denne temperatur vejer 1 ml vand netop 1,0 g.
 Når temperaturen falder under 4° C, vil vandet ud
vide sig, og 1 ml is vil derfor veje mindre end 1,0 g.
 Når temperaturen stiger over 4° C, vil vandet ligele
des udvide sig. Ved 100° C vil alt vandet blive til damp, 
og rumfanget vil nu være 1700 gange større.
 Denne udvidelse udnyttede James Watt, da han i 
1769 opfandt dampmaskinen. Man kunne nu få damp
trykket til at drive en maskine – og skabe bevægelse.
 Du kan selv lave dit eget dampdrevne legetøjsskib.

Brug:
1 flamingoplade (fx 150 x 200 x 50 mm), 1 blikplade (fx 
100 x 250 mm), 1 kobberrør (fx d = 4 mm, l =300 mm), 
1 fyrfadslys og 1 balje med vand

Skær eller sav din flamingoplade til, så den har form 
som skroget på et skib.
 Bøj herefter din blikplade, så den kan danne et 
varmeskjold midt på skibet – fx som vist på foto. Det 
kan betale sig, at have en skruestik og en hammer, når 
du skal bøje pladen.
 Bøj nu en spiral med 2 eller 3 vindinger af dit kob
berrør. Også her kan det betale sig at have en skruestik 
og derudover en ca. 20 cm lang rundstok .

 Sæt rundstokken i skruestikken. Hold midten af 
kobberrøret bag rundstokken og bøj forsigtigt enderne 
fremad mod hinanden. Fortsæt ombøjningen indtil der 
er en spiral med 2 eller 3 vindinger.
 Tjek, at der er fri passage gennem spiralen.
 Før nu spiralens frie ender gennem flamingopla
den, så åbningerne vender skråt bagud, og spiralen er 
placeret lidt på skrå under varmeskjoldet – som vist på 
tegning og foto. 
 Inden skibet søsættes, skal du med en engangs
sprøjte fylde spiralen med (varmt) vand. Søsæt skibet 
og placer et tændt fyrfads lys under spiralen – som vist 
på foto.

Når vandet i spiralen er varmet op, vil dit skib langsomt 
begynde at sejle.

 Hvor får dit skib energien fra?
 Hvad sker der med vandet i spiralen, mens det var

mes? – Når vandet er blevet til damp?
 Kan du forbedre dit dampskib, så vandet varmes 

hurtigere? – Så skibet sejler bedre?
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Lav	dit	eget	dampskib.	
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Skippy
Lav et omvandrende robotdyr

En elmotor er en maskine der, ved hjælp af elektrisk 
energi, får en aksel til at rotere.
 Der er elmotorer i alle de elektriske apparater, der 
laver bevægelse – fx en hårtørrer, cdafspillere, støvsu
gere, elpiskere m.m.
 Med en elmotor, et batteri og nogle få andre ef
fekter kan du selv lave en bevægelig maskine – ja, lige
frem dit eget omvandrende robotdyr. 

Brug:
1 elmotor, 1 plade i træ eller plast (fx 100 x 120 x 4 mm), 
4 stk. gevindstænger eller maskinskruer med møtrik, 
4 strips, 1 batteri, 2 messingsøm, 1 miniledning med 
krokodillenæb, 30 gram Formplast eller 5 stk. viskelæ
der, tape og div. pynt.

Du kan nu lave et robotdyr der, i kraft af vibrationer fra 
motoren, kan bevæge sig hen ad et underlag.
Bor hul til de fire ben (gevindstænger), og spænd dem 
fast på pladen – som vist på foto.

Herefter skal du samle de elektriske dele:
 Klip miniledningen over til to ledninger. Fjern iso
leringen i den frie ende af hver ledning, og monter led
ningerne på motoren.
 Med tape (evt. gaffer) fæstnes de to messingsøm 
på batteriets poler (se foto). Tjek at motoren kører, når 
krokodillenæbbene tilsluttes hver sit søm. 
 Fastgør nu motor og batteri med strips som vist på 
foto. Overvej om dit robotdyr skal have hale og øjne fx 
som vist på foto.
 Robotdyrets fødder og næse kan enten laves af 
Formplast eller af 5 stykker viskelæder. 
 Hvis du har adgang til Formplast så følg brugsvej
ledningen for dette materiale, når du former 4 fødder 
og 1 næse – som vist på foto.
 Det er vigtigt, at robotdyret får fødder, da det ellers 
let laver ridser i underlaget, når det bevæger sig.
 Robotdyrets næse skal samtidig fungere som en 
svingarm, der ved motorens rotation skaber de rystel
ser, der får robotten til at bevæge sig. 
 Uanset om du bruger Formplast eller et viskelæder, 
skal du derfor placere en skrue yderst i næsen, så den 
kan fungere som kontravægt (se lille foto). 

Nu er dit robotdyr klar til afprøvning. Slut strømmen og 
lad SKIPPY vandre hen ad bordet.

 Hvor hurtigt bevæger dit robotdyr sig?
 Kan du udvikle robottens design? – I givet fald: 

Hvordan?
 Kan du udvikle nye tekniske effekter til dit robot

dyr? – I givet fald: Hvilke?
 Kan du lave robotter, der bevæger sig på andre 

måder? – I givet fald: Hvordan?

Maskiner og robotter til fart og bevægelse
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Skippy	kan	også	købes	som	byggesæt	–	se	forhandlerliste	side	68.
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Trykluftfart 
Byg jeres eget transportsystem

Vi bruger energi hver eneste dag – døgnet rundt. I gen
nemsnit bruger vi over 1/3 af denne energi til transport 
– og tallet er voksende.
 Hver gang, du kører med en bil, en bus, et tog, sej
ler med motordrevet skib eller flyver med en flyvema
skine, bliver der brugt energi.
 Derudover bliver der også brugt meget energi til at 
transportere de varer, du og din familie køber i butik
kerne.
 Politikerne håber derfor, at vi i fremtiden kan udvik
le nogle transportsystemer, der kan føre til, at vi bruger 
mindre energi.
 Prøv sammen med dine klassekammerater, at ud
vikle et transportsystem, der kan føre ”varer” fra lære
ren ud til bordene.

Brug for eksempel:
Kroge, snor, aflange balloner, skruelåg med ”genluk”, 
sugerør, tape, karton og evt. en eller flere pumper

Dette transportsystem udnytter den energi, der kan 
lagres i en ballon i form af et stort lufttryk. Men syste
met er ikke færdigudviklet, så I må selv opfinde nogle 
løsninger.
 For at spare på energien skal varerne transporte
res ad de kortest mulige afstande. Opfind derfor en 
”trykluftbane”, som varerne kan transporteres ad (se 
tegning).
 Opfind derefter et ”tryklufttog”, der kan transpor
tere varerne med mindst mulig tab af energi (= mindst 
mulig gnidningsmodstand).
 Tryklufttoget skal have en start og stopfunktion. 
Brug fx et skruelåg med genluk. Låget kan sættes ind i 
ballonen, inden den pustes op.
 Det skal være muligt at genoplade toget (= puste 
ballonerne op igen). Bemærk ballonerne skal pustes 
op med en pumpe – ikke med munden!
 Tryklufttoget skal kunne gennemføre en rute med 
(mindst) to stop uden genopladning undervejs. Toget 
må gerne medbringe ekstra oppustede balloner.

 Hvor langt bevæger toget sig på én opladning? 
 Hvor mange opladninger kan et tog medbringe?
 Hvilke ”varer” kan dit tog medbringe? – Hvordan?
 Kan systemet med ”trykluftfart” udvikles til brug i 

det virkelige liv? – I givet fald: Hvordan?

Maskiner og robotter til fart og bevægelse
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Over	1/3	af	vores	energi	

bruges	til	transport.

Tænk på hvor meget 
energi vi kan spare 

på transporten!
Ja, og vi sparede 
endnu mere, hvis 
vi fik en pumpe ... 

pust-pust!

Skruelåg	med	genluk.
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Andre veje

• Hvordan har mennesker brugt hjulet gennem 
 tiderne?

• Hvad er de vigtigste opfindelser indenfor land
transport? – søfart? – luftfart? – rumfart?

• Hvorfor fik dampmaskinen så stor betydning?
• Findes der stadig mennesker, der bruger damp

maskinen? – I givet fald hvor og hvordan?
• Hvordan virker en dampmaskine? 
• Hvordan bruger man i dag damp til at lave 

 elektricitet?
• Hvor mange forskellige typer motorer er der 

 opfundet? – og hvilke energikilder bruger de?
• Hvordan virker andre motorer til fart og bevæ

gelse?
• Hvem er de mest berømte opfindere indenfor 

 motorer og transport?
• Hvem er de mest berømte sportsfolk indenfor fart 

og bevægelse?
• Hvad er de hidtil største katastrofer indenfor 

 landtransport? – søfart? – luftfart? – rumfart?
• Hvilke transportformer bruger mindst energi?
• Hvilke transportformer forurener mindst?
• Hvad sker der, når der ikke er mere olie og 

 benzin?
• Findes der elektronisk styrede eller robotstyrede 

transportsystemer?
• Hvordan vil fremtidens transportsystemer se ud?

Du kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål  eller 
selv finde på nogen. Men du kan også vælge at 
starte med et af de foreslåede forsøg.

Gode links:
www.videnomenergi.dk/robotter
www.experientarium.dk
www.boreme.com//boreme/funny2008/rc
steampoweredcentipedep1.php
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