Byg en FixObot

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen
Elektronik er en videnskab og et fagområde, der be
skæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter.
I daglig tale bruger vi også udtrykket ”elektronik” om
apparater, der udnytter elektroniske kredsløb, fx radio
og tv.
I dag er elektroniske kredsløb en naturlig del af de
fleste apparater og maskiner, som vi bruger i hverda
gen, og de færreste kan vel forstille sig en robottekno
logi uden brug af elektronik.
Elektronikken blev ”født” med telegrafien og tele
foniens opfindelse i slutningen af 1800-tallet. Det var
dog opfindelsen af elektronrøret (også kaldet radio
røret) i begyndelsen af 1900-tallet, der for alvor satte
gang i udviklingen. Nu kunne man konstruere effektive
radioer og forstærkere, og senere (i 1940-erne) fulgte
tv og de første computere.
I 1948 blev transistoren opfundet: En lille chip der
kunne erstatte de store radiorør. Flere andre nye kompo
neter blev opfundet, og udviklingen mod stadigt mindre
og ofte sammensatte (integrerede) komponeter tog fart.

En transistor er en komponent med tre ben. Fælles for
alle transistorer er, at der ikke kan gå strøm gennem
transistoren (fra 1. ben til 3. ben) med mindre, der sam
tidig går (en lille) strøm ind på det midterste ben.
Transistorer bliver brugt til at styre og forstærke strøm
i computere, radioer og forstærkere.
En kondensator er en komponent med en plus- og en
minus-pol. Populært sagt kan man sige, at en konden
sator fungerer, som et genopladeligt batteri:
Når der er en spænding over kondensatoren, oplades
den. Når spændingen afbrydes, afgiver kondensatoren
strøm. Kondensatorer bruges derfor blandt andet til at
forlænge impulser og stabilisere spændinger.
En diode er en komponent, der kun tillader strømmen
at løbe i én retning gennem kredsløbet. Lysdioder er
dioder, der udsender lys, når der løber strøm gen
nem dem. De bruges fx til at indikere, at et apparat er
tændt.
En modstand er en komponent, der begrænser den
strøm, der kan løbe gennem kredsløbet.

I den almene elektronik taler man om de fire grundlæg
gende typer komponenter: transistorer, kondensatorer,
dioder og modstande. Vi vil derfor her med almindelige
ord kort beskrive disse komponenters virkemåde og
funktion:

I det følgende vil vi opfordre dig til at udforske, hvor
dan elektroniske komponenter kan anvendes i appara
ter og maskiner, vi bruger til forskellige formål i hver
dagen og måske også, hvordan elektronikken indgår i
simple robotter.

Modstand

Kondensator

Modstand måles i ohm
(= Ω)
1000 Ω = 1 kΩ
(kilo-ohm)

Transistor

Kondensatorens kapacitet
måles i farad
(= F),
1 F = 1.000.000 μF
(mikro-farad)

Diode

De fire grundlæggende komponenter i elektronikken.
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Her er forslag til aktiviteter, som du selv kan lave:

Husk lodningens ABC – som du kan få af din lærer. (se
kopiark bagest i hæftet).
På samme måde loddes komponenterne fast som
angivet. (Husk: Transistoren skal vende med den flade
side opad).

Maskiner og robotter
Byg din egen elektroniske sensor
Elektroniske kredsløb loddes oftest på printplader. Det
er plast- eller glasfiberplader med et tyndt lag kobber
på den ene eller på begge sider.
Ved ætsning fjernes en del af kobberet, så der blot
er nogle tynde kobberbaner, der forbinder komponen
terne, hvis ben stikkes gennem huller i printpladen og
loddes til kobberet.
Elektroniske kredsløb kan dog også laves uden
printplader. I det følgende vil vi beskrive, hvordan du
kan lave en elektronisk sensor uden brug af printplade.

Skru pæren i fatningen og tilslut batteriet
til hhv. + og –:. Sker der noget?
Berør A og B med to fingre. Sker der nu noget?
Hvor går den lille strøm? – den store strøm?
Udfør en række eksperimenter der viser:
Kan der gå strøm gennem 10 personer?
– gennem vand? – gennem tør/våd jord?
– gennem en blyantstreg? – andet??

Brug:

Du kan også udvikle din elektroniske enhed:
– I stedet for pæren kan du anvende en summer.
– andet??

1 bræt, 12 messingsøm, 1 pærefatning, 1 pære (6 V;
0,05 A), 1 modstand (1 k Ω), 2 transistorer (BC 547 B),
ca. 40 cm uisoleret, fortinnet monteringstråd, 1 batteri
eller strømforsyning (max. 6 V =) og evt. 1 summer.

Hvordan har du rent praktisk valgt at gennemføre
de foreslåede eksperimenter?
Hvilke eksperimenter og forsøg på videreudvikling
var mest spændende? – hvorfor?
Hvad kan din sensor bruges til og/eller udvikles til
i det virkelige liv? – bruges det allerede?

Klip en kopi af tegningen ud. Læg den på brættet og
slå sømmene i brættet på de angivne steder.
Lod herefter moteringstråd fast på sømmene, så
trådene ligger over de tykke streger på tegningen.

En sensor er
et apparat,
der ved
fysisk
påvirkning
sender et
signal

Hvor er
han klog!
Men var
det ikke
A og B,
vi skulle
røre ved?

Elektroniske sensorer sender typisk elektriske signaler.
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Sensorer i hverdagen

Brug:

Byg din egen ”mor-alarm”

1 elektronisk sensor (fra foregående side), 1 diode, 1
kondensator (10 μF), 1 modstand (10 kΩ), 1 LDR-mod
stand, 2 ledninger samt tape og sort karton.

Elektroniske sensorer hjælper os allerede i dag på
mange måder i hverdagen:
– Når vi nærmer os en glasdør i en større butik, åbnes
døren automatisk.
– Når vi sender et signal med en fjernstyring fx mod
et tv, tændes/reguleres det automatisk.
– Når der ikke har været bevægelse i et rum med en
bevægelsessensor et stykke tid, slukkes lyset auto
matisk.

Med dette apparat vil du få en alarm, der lyser (eller
summer) i et stykke tid efter, at en person (fx din mor)
har passeret LDR-modstanden.
Byg derfor dit apparat efter diagramtegningen her
på siden. Bemærk: Længden på ledningerne frem til
LDR-modstanden afgør, hvor sensoren kan sidde.
En LDR-modstand er en lysfølsom modstand, hvor
modstanden (Ω) bliver mindre og mindre jo mere lys,
der falder på den.
Når lyset falder på LDR’en vil strømmen derfor let
løbe gennem modstanden. I dit apparat vil der derfor
ikke løbe styrestrøm til transistorerne, som derfor ikke
vil åbne for den (store) strøm, der tænder for pæren
eller summeren.
Når en skygge falder på LDR’en vil strømmen have
sværere ved at løbe gennem modstanden. I dit apparat

Virkemåden i de fleste af disse sensorer bygger på
en videreudvikling af de samme principper og samme
komponenter, som virkemåden i den elektroniske sen
sor, vi beskrev på foregående side.
Med en diode, en kondensator og nogle forskellige
typer modstande vil du derfor kunne videreudvikle din
sensor fra foregående forsøg til din helt egen ”moralarm”:

Bemærk at alle nye komponenter skal loddes på nedenfor de to transistorer.
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Industrirobotter

vil en (lille) strøm derfor løbe frem mod dine transisto
rer, som derfor vil åbne for den (store) strøm, der tæn
der for pæren eller summeren.
Uden kondensator (og diode) ville dit apparat
kun afgive lys (eller lyd) så længe skyggen falder på
LDR’en.
Med den viste løsning opnår du, at kondensatoren
oplades hver gang skyggen falder på LDR’en og den
lille strøm åbner for dine transistorer. Når skyggen
forsvinder, vil kondensatoren aflades og sende en
(lille) strøm ind på transistoren. Dioden vil forhindre, at
strømmen løber den anden vej.

Lav din egen industrirobot
Siden Henry Ford i 1913 introducerede samlebåndet,
som en metode til masseproduktion (se side 34), er
ideen videreudviklet, og anvendelse af samlebånd er i
dag almindelig i moderne industrivirksomheder.
Udviklingen af industrirobotter til erstatning
af mennesker ved samlebåndene startede i USA i
1960’erne, og siden 1996 har Japan været førende i
verden indenfor udvikling og anvendelse af industriro
botter.
Indførelsen af industrirobotter har medført en øget
produktivitet i industrien og mere ensartet kvalitet i
produkterne. Samtidig har robotterne overtaget mange
ubehagelige, nedslidende og farlige job og har dermed
forbedret arbejdsmiljøet.
I dag kombineres automatiske samlebånd ofte med
industrirobotter, der fx udfører svejsning, laserskæring
eller sprøjtemaling. Samlebåndet er således ofte gjort
uafhængigt af manuelt arbejde.

Du kan forbedre effekten af din LDR ved at placere den
i et lille rør af sort karton. – Prøv det!
Hvor og hvordan bruges dette princip i hverdagen?
Kan du redegøre for de enkelte komponenters
funktion i din ”mor-alarm”? – Prøv det!

Vi vil derfor her opfordre dig til at anvende og
sammenkæde nogle af de maskiner, teknikker og sen
sorer, vi har præsenteret for dig andre steder i dette
materiale, så du bygger et samlebånd med en industri
robot, der kan sortere efter størrelse:

Brug fx:
– Et samlebånd/transportbånd med elmotor og
særskilt elforsyning – som beskrevet side 34.
– Terninger eller træklodser i 2 størrelser (fx 2 x 2 x 2
cm og 4 x 4 x 4 cm) til sortering.
– En ”mor-alarm” (lysfølsom sensor) eventuelt med
lyskilde, som beskrevet i foregående forsøg.
– En ”frem og tilbage-maskine”, som beskrevet
side 31-32.
– En langsomtkørende elmotor (gerne med gear)
og en særskilt elforsyning.
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Tænd for samlebåndet/transportbåndet, så det kører
med en jævn hastighed. Placér terningerne én ad gan
gen på båndet. Terningerne vil nu køre med båndet,
indtil de falder ud over kanten for enden af båndet.
Placér eventuelt en beholder til opsamling her.
Placér nu den lysfølsomme sensor på mor-Alarmen
ved kanten af samlebåndet og cirka 3 cm over båndet.
Placér lyskilden overfor sensoren på den modsatte side
af båndet. Lad nu en stor terning passere forbi senso
ren og kontrollér, at ændringen i lysindfald er stor nok
til at transistorerne åbner for den store strøm.

I stedet for en pære eller en summer, kan du nu placere
din langsomtkørende elmotor i kredsløbet for den
store strøm i mor-alarmen.
Forbind herefter elmotorens aksel med frem
og tilbage-maskinen, så maskinen laver en fremog tilbagebevægelse, hver gang motoren har kørt
en omgang.
Placer frem- og tilbage-maskinen ved samlebåndet,
så dens bevægelser netop skubber en stor terning (der
har passeret sensoren) ud over siden af samlebåndet.
Du har nu lavet en industrirobot.

Øh, må vi tale med
direktøren?

Industrirobotter anvendes blandt andet til materiale- og emnehåndtering.
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Andre veje:
• Hvad er de vigtigste opfindelser i elektronikkens
historie?
• Hvilke forskere og opfindere har haft særlig
betydning i elektronikkens historie?
– og hvorfor?
• Hvem var Valdemar Poulsen? – Marconi?
• Hvad består en transistor af, og hvorfor fik den
så stor betydning?
• Hvor mange – og hvilke – forskellige slags
modstande findes der?
• Hvornår blev den første computer opfundet?
– og hvor meget kunne den?
• Hvad er de vigtigste opfindelser i computerens
historie?
• Hvilke sensorer er de mest udbredte i dag?
– og hvad bruges de til?
• Hvem opfandt den første robot? – og hvad kunne
den?
• Hvorfor hedder det en robot?
• Hvornår blev den første industrirobot opfundet?
– af hvem og til hvilket formål?
• Hvad er de vigtigste opfindelser i robotteknologi
ens historie?
• Hvem er de vigtigste forskere og opfindere
i robotteknologiens historie?
• I hvor stor udstrækning vil vi bruge robotter
i fremtiden?
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.tekniskmuseum.dk
www.boreme.com//boreme/funny-2006/
graffiti-machine-p1.php
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