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Innledning
LEGO® Education er stolte over å kunne tilby aktivitetspakken
2009694 for settet Fornybar energi Ekstra.

Hvem er materialet laget for?
Materialet er laget for å introdusere og undervise i emnet fornybar
energi for 4. trinn og opp til 9. trinn og eventuelt høyere. Ved å jobbe
i grupper kan elevene bygge, undersøke og lære fra modellene og
aktivitetene.

Hva kan materialet brukes til?
Med aktivitetspakken og Ekstra-settet til Fornybar energi kan
elevene jobbe som unge forskere innen naturfag, teknologi og
design og matematikk. Aktivitetspakken og Ekstra-settet til
Fornybar energi gir et utfordrende klasseromsmiljø, og engasjerer
elevene i naturfaglige undersøkelser, resonnering og kritisk tenking.
De utfordres også til å forme antakelser og hypoteser, noe som
forener erfaring og kunnskap fra ulike emner. De bruker ferdigheter,
kreativitet og intuisjon til å aktivt skape ny forståelse.
Ved bruk av aktivitetspakken oppfordres elevene til å involvere
seg i realistiske undersøkelser, og finne egne løsninger for å løse
spesifikke problemer. De bes om å designe og designe på nytt,
bygge og reflektere over modellene. De bes også om å observere
og forklare hvordan endrede variabler påvirker modellene, og
deretter registrere og legge frem sine resultater. På denne måten
opplever elevene selv hvordan ingeniører og designere bruker
naturfaglig kunnskap og forståelse.

Hva inneholder settet og aktivitetspakken?

9688-elementene
Settet består av fem hefter med byggeinstruksjoner i farger for
aktivitetene for de seks hovedmodellene, og de følgende
elementene: LEGO Energimåler (består av to separate elementer:
Energiskjerm og Energiboks), LEGO Solpanel, E-motor, blader,
LED-lamper og en 50 cm skjøteledning. Dette er et ekstra-sett som
skal bygges sammen med 9686-settet. Alle 9688-elementene
passer i bunnen av oppbevaringsboksen til 9686-settet.
Aktivitetspakken 2009694
Aktivitetspakken består av aktiviteter for de seks hovedmodellene
og fire aktiviteter i problemløsning, som tar for seg stillings- og
bevegelsesenergi. Pakken inneholder også en omtale av
læreplanen som tar for seg de viktigste begrepene som det
undervises i, en kort innledning til emnet Fornybar energi, en
elementoversikt og en ordliste med definisjoner av viktige ord.
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Hvordan bruke settet?

1A

Byggeinstruksjoner
Det finnes to byggeinstruksjoner, hefte A og B, for hver av
hovedmodellene. Byggeinstruksjonene er laget for to separate
byggeprosesser, som hver bygger bare halve modellen. Ved å
montere sammen de to delmodellene, kan elevene samarbeide for
å sette sammen én enkel, sofistikert og kraftig modell.

1B

3
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Lærerressurser
Dette området inneholder følgende tre deler:
• Fornybar energi
• Stillings- og bevegelsesenergi
• Elementoversikt
Hver del inkluderer materialer som kan brukes for å presentere
emnet Fornybar energi til både elever og lærere.
Fornybar energi
Denne delen forklarer hvordan solen, som vår primære energikilde,
driver værsystemet og vannsyklusene. Emnet kan presenteres i
klasserommet med hjelp av de vedlagte illustrasjonene.
Illustrasjonene etterfølges av en innledning til noen av teknologiene
bak lagring og utnytting av fornybare energikilder. Denne delen gir
også en avklaring av begrepet Fornybar energi, inkludert en del om
klassediskusjon.

Fornybar energi

Solenergi

Fornybar energi
Fornybar energi
Alle fornybare energikilder stammer fra solen. Solen gir energien som driver værsystemene og
vannsyklusene. Solen er hovedkilden til all energi på jorden, og den er helt avgjørende for alle
livsformer. Fornybar energi er utnyttelsen av energi fra naturlige fenomener, som fosser og elver,
tidevann og vind. Fornybar energi erstatter seg selv raskt, og er som regel tilgjengelig som en
uendelig kilde.
Solen
Solen har en enorm energiproduksjon. Energi
fra solen kalles solenergi og kommer til jorda
med mange ulike bølgelengder. Bare en liten
del av den totale energien oppfanges av
jorden og når oss i form av synlig lys.
Solinnstrålingen til jorda måler vi i watt per
kvadratmeter, det vil si i effekt per areal.

Synlig lys

Vind
Solens energi absorberes raskere av
landområdene enn av havet. Varm luft over
landområdene har mindre massetett enn kald
luft over havet, så den stiger og erstattes av
kaldere luft over havet. Denne bevegelsen og
endringene i temperatur er ansvarlig for
luftbevegelsene i atmosfæren.

Vann
Energien fra solen varmer opp vannet i havet,
som får vannet til å fordampe og stige opp i
atmosfæren. Denne vanndampen kondenserer
når temperaturen synker høyere opp i
luftlagene og vi får dannet skyer. Vannet faller
tilbake til jordoverflaten som nedbør, f.eks.
regn og snø. Vannet renner gjennom strømmer
og elver tilbake til havene, hvor det kan
fordampe og starte syklusen på nytt.

Solenergi kan fanges opp av f.eks. solceller og solfangere. Mange solceller eller solfangere som
monteres sammen, kaller vi solcellepaneler. Solcellepaneler er designet for å fange opp solens
energi og omdanne den til en mer nyttbar form, som varmeenergi (solfangere) eller elektrisitet
(solceller). Teknologier knyttet til solenergi er:

Kald luft

• Passiv solenergi, hvor sollysets energi brukes som lys og varmeenergi. I konstruksjoner for
passiv solenergi brukes solenergien direkte og uten tap.
Varm luft

• Aktive systemer for oppvarming av vann, hvor solens varmeenergi overføres til spesielle
væsker oppbevart i solfangere. Denne væsken pumpes gjennom rørene i vanntankene, og
varmeenergien overføres til vannet.
• Fotoelektrisitet, hvor energien fra synlig lys fra solen omdannes direkte til en elektrisk strøm,
ved bruk av solceller. Ved bruk av denne fotoelektriske effekten, beveger ”løse” elektroner i
solcellens øvre lag seg, som da skaper en elektrisk strøm som kan brukes til å drive en
elektrisk enhet.

Kondens
Nedbør
Fordamping

Øvre lag
Overgangslag
Nedre lag
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Stillings- og bevegelsesenergi

Elevark

(Heftet med byggeinstruksjoner I, side 9 trinn 11).
La vognen rulle ned rampen og forklar hva som skjer når
det gjelder stillings- og bevegelsesenergi.
60

10 cm

A1

Stillings- og bevegelsesenergi

cm

Energi kan ikke lages eller ødelegges, i følge energibevaringsloven, og den kan forekomme
i en rekke former. Hver mekanisk energiform kan kategoriseres som enten stillingsenergi eller
bevegelsesenergi.

Visste du at?
Det finnes flere andre
former for stillingsenergi,
som stillingsenergi i
forbindelse med elektrisk
energi og med kjemisk
energi.

A2
(Heftet med byggeinstruksjoner I, side 9 trinn 12).
La vognen rulle ned rampen og forklar hva som har endret
seg og hva som har skjedd, når det gjelder stillings- og
bevegelsesenergi.

60

10 cm

Stillingsenenergi
Stillingsenergi er lagret energi som skyldes et objekts relative posisjon og masse. Skulle det
forekomme endringer i objektets posisjon, vil objektets stillingsenergi øke, minke, forbli konstant
eller frigis, og energien blir omdannet til andre former for energi.
To former for stillingsenergi er stillingsenergi i tyngdefeltet og elastisk stillingsenergi.
Stillingsenergi i tyngdefeltet er energien som er lagret i et objekt, grunnet jordens tiltrekningskraft.
En ball halvveis opp et skråplan har stillingsenergi i tyngdefeltet, da tyngdekraften forsøker å
trekke ballen tilbake til sin opprinnelige posisjon. Hvor mye stillingsenergi ballen har, avhenger av
ballens masse, dens vertikale posisjon eller høyde og tyngdeakselerasjonen på jorden.

cm

Dette betyr at hvis ballen ble flyttet lenger opp på skråplanet, ville ballens stillingsenergi øke.
Hvis ballen flytter seg lenger ned på skråplanet, ville stillingsenergien avta, og hvis ballen ble
sluppet fri, ville stillingsenergien omdannes til kinetisk energi når ballen ruller nedover.

A3
La vognen rulle ned rampen og forklar hva som har endret
seg og hva som har skjedd, når det gjelder stillings- og
bevegelsesenergi.
60
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Elementoversikt
Denne delen beskriver hvordan du kommer i gang med settet
9688 Fornybar energi Ekstra. Elementene, inkludert funksjonene,
funksjonaliteten, de tekniske spesifikasjonene og
driftsinstruksjonene, beskrives. Vi anbefaler at du demonstrerer
Energimåler for elevene, før du introduserer hovedaktivitetene.

13

20 cm

Stillings- og bevegelsesenergi
Denne delen beskriver hvordan stillings- og bevegelsesenergi kan
introduseres til elevene, via praktiske og engasjerende undersøkelser.
Elever utfordres til først å studere definisjonen og forklaringene til
stillings- og bevegelsesenergi. Ved å gå gjennom aktivitetene i
rekkefølge, ved bruk av elevarkene og byggeinstruksjonene, blir
elevene ytterligere utfordret til å bruke sin kunnskap når de
undersøker og registrerer sine resultater. I lærernotatene finner
du forslag til svar på spørsmålene som stilles i elevarkene.
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Elementoversikt

Komme i gang
Du installerer EnergiBoks ved å la den gli på plass i sporene på energidisplayet. Du fjerner
EnergiBoks ved å trykke med tommelen på plastfliken bakpå, og deretter trykke EnergiBoks
forsiktig ned for å frigjøre den.

LEGO® Energimåler

• Skal kobles fra etter bruk, for å optimere batterilevetiden.
• Skal oppbevares i romtemperatur på et rent og tørt sted. Skal ikke utsettes for varme eller
kulde.

Komme i gang
Energimåleren består av to deler: LEGO® Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen
passer i bunnen av Energidisplayet.

Slik lader du Energimåleren
• Koble Energimåler enten til LEGO Power Functions-batteriboksen som leveres med seks nye
batterier, LEGO Power Functions’ oppladbare batteriboks for å lad Energiboks
• Slå på Energimåleren ved å trykke på På/Av-knappen, og kontroller at displayet er på
• Bruk LEGO Power Functions-batteriboksen eller LEGO Power Functions’ oppladbare batteriboks
til å lade opp Energiboks ved å la de være tilkoblet i tre timer, eller helt ti displayet slås av

Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass i sporene på Energidisplayet.

Energidisplay

Energiboks

Du fjerner Energiboksen ved å trykke med tommelen på plastfliken bakpå og…

Slik utlader du Energimåleren
• Koble alle ledninger og andre enheter fra Energimåleren
• Trykk på den grønne På/Av-knappen i 10 sekunder til en trekant med et utropstegn blinker med
ett sekunds intervaller på displayet
• La Energimåleren forbli i denne tilstanden i omtrent 1½ time, eller helt til displayet slås av

og deretter trykke Energiboksen forsiktig ned for å frigjøre den.

Hvis du vil avbryte utladningen, trykker du bare på På/Av-knappen for å slå av Energimåleren.
For å gå tilbake til normal modus, slår du bare Energimåleren på igjen.
Se www.legoeducation.com for mer informasjon
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LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.

23

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.

24

4

Innledning

Lærernotater
Denne delen beskriver spesifikke læringsmål, tips, spørsmål, svar
og ordforråd i forbindelse med aktiviteten, og ytterligere forslag til
undersøkelse. Noen ganger kreves ytterligere materiell for å starte
aktivitetene og undersøkelsene. Disse materialene blir listet opp.

Vindturbin

Lærernotater

Naturfag
• Energilagring
• Energiomdanning
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Forbedringer gjennom teknologisk design
• Sette sammen komponenter
• Evaluering
Ingeniørvitenskap
• Ingeniørdesign
• Identifisere energi
• Undersøke og evaluere variabler
Matematikk
• Måle avstand
• Avlese målinger
Vindturbiner har evnen til å omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk energi. De brukes
også til å lage elektrisitet for større strømnett og på isolerte steder, som på bondegårder.

Ordforråd/begreper
• Effektivitet
• Effekt
• Spenning
• Wattforbruk

Leksjonene følger LEGO® Educations metode for å strukturere
undervisningen: Innledning, montering, vurdering og videreutvikling.
Dette gjør det mulig for elevene å få til en god progresjon i aktivitetene.

Lærernotater

Innledning

Vindturbin

Nå kan du bygge vindturbinen og undersøke dens evne til å lage strøm.

Andre nødvendige materialer
• Tape
• Vifte med en effekt på minst 40 W
• Linjal eller målebånd

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.
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Innledning
Knytt sammen ny erfaring med det du allerede vet, og du vil øke
kunnskapen. En innledende erfaring gir inspirasjon til å søke ny
kunnskap.
Realistiske bilder med en kort tekst hjelper elevene med å identifisere
og relatere stoffet til den valgte aktiviteten og hovedmodellen. Vi
anbefaler at du bruker teksten og bildet som et utgangspunkt for
en klassediskusjon, eller trekke fram dine egne erfaringer for å gi en
engasjerende innledning til aktiviteten. Trekk også inn dagsaktuelle
hendelser relatert til emnet, både nære og fjerne, når du planlegger
undervisningen for elevene.
Montering
Montering av modeller engasjerer både hendene og fantasien.
Ved bruk av byggeinstruksjonene bygger elevene modellene som
introduserer begrepene knyttet til de viktigste læringsmålene. De
får også forslag i forbindelse med testing av modellen, og for å
sørge for at hver modell fungerer som den skal.
Vurdering
Vurdering gir muligheten for dypere forståelse av tidligere kunnskap
og nye erfaringer. Den utforskende strategien i aktivitetene oppfordrer
elevene til å diskutere og reflektere over sine undersøkelser, og
tilpasse ideene til den aktuelle oppgaven.
Denne fasen gjør det mulig for deg å evaluere hva den enkelte elev
lærer og hvilke fremskritt eleven gjør.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.
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Videreutvikling
Læring er alltid morsommere og oppfordrer til større kreativitet når
det finnes passende og relevante utfordringer. Det å opprettholde
utfordringene og tilfredsstillelsen ved å gjennomføre et arbeid, vil
kunne inspirere til mer avansert arbeid. Ideer til videre undersøkelser
er derfor vedlagt for å oppmuntre elevene til å forandre og legge til
deler til sine modeller, og til å fortsette å undersøke, alltid med
læringsmålene i fokus. Denne fasen lar elevene arbeide i ulikt
tempo og på ulike nivåer, avhengig av deres ulike forutsetninger.
Aktivitetene utfordrer elevene til å bruke sin kunnskap på en kreativ
måte, og reflektere over modelldesign og resultatet av å endre
enkelte variabler.

Elevark
Hvert elevark har en bestemt fremgangsmåte som følger
læringsmodellen til Lego, og inkluderer lettleselige veiledninger
med bilder. Elevene kan bruke og utforske sine modeller med lite
hjelp fra læreren. De vil kunne forutsi, undersøke, måle, lese av og
registrere resultater, endre modellene for å sammenligne og sette
modeller opp mot hverandre, og trekke konklusjoner.
Vi anbefaler at elevene får lov til å jobbe i grupper. Hver aktivitet
utfordrer elevene til å forutsi et resultat, til å undersøke og til slutt
lese av og registrere sine resultater. Elevene bør oppfordres til å
undersøke sine hypoteser minst tre ganger, for å sikre at resultatene
blir mer pålitelige. Når hovedresultatene er registrert, diskuterer de
sine resultater, reflekterer over dem og tilpasser ideer. Til slutt
utfordres elevene til å identifisere variabler og forklare tydelig
hvordan disse påvirket modellens virkemåte og effektivitet.

Elevark

Vindturbin

Vindturbin

Elevark

Tre blader og endring av avstanden
(Heftet med byggeinstruksjoner 3A og 3B, til side 44 trinn 1).
Slå av viften og fjern tre blader fra vindturbinen.

Navn:

Dato og emne

Først forutsier du spenningen (V) og effekten (W) som lages
av vindturbinen, ved en avstand på 30 cm.

Bygg vindturbinen
(Heftet med byggeinstruksjoner 3A og 3B, til side 43 trinn 18).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på bøssinger,
kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem godt sammen
• Kontroller at joules-avlesningen (J) er tilbake på null før du
tester

• Plasser midten av viften i forhold til midten til vindturbinen
• Velg en egnet effektinnstilling på viften som gjør at
vindturbinen roterer med en tilstrekkelig fart, og hvor
Energimålerens display viser mer enn 2,0 V som startverdi
• “Vri” bladene forsiktig for å starte vindturbinen, hvis dette
er nødvendig

Deretter undersøker og avleser du gjennomsnittlig spenning
og effekt som lages av vindturbinen. Avles og registrer
resultatene.
Husk å nullstille Energimåleren før hver undersøkelse.
Neste trinn er å slå av viften og endre avstanden til 15 cm.
Følg samme prosedyre som beskrevet ovenfor.

30 cm

30 cm

Seks blader og endring av avstanden
Først forutsier du spenningen (V) og effekten (W) som lages
av vindturbinen, ved en avstand på 30 cm.
Deretter undersøker og avleser du gjennomsnittlig spenning
og effekt som lages av vindturbinen. Avles og registrer
resultatene. Husk å nullstille Energimåleren før hver
undersøkelse.

15 cm

Min hypotese

(V)

(W)

(V)

(W)

Mine gjennomsnittlige
resultater

(V)

(W)

(V)

(W)

Identifisere variabler

Neste trinn er å slå av viften og endre avstanden til 15 cm.
Følg samme prosedyre som beskrevet ovenfor.

Identifiser og skriv ned minst tre variabler, som forklarer tydelig hvordan disse påvirker effektiviteten til vindturbinen.

30 cm

15 cm

Min hypotese

(V)

(W)

(V)

Mine gjennomsnittlige
resultater

(V)

(W)

(V)

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.
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Elevarkene er et enkelt verktøy for å vurdere elevenes individuelle
nivå og måloppnåelse. De kan også være en verdifull del av
elevenes loggbøker.
Problemløsningsaktiviteter
De fire problemløsningsaktivitetene fokuserer på å bruke kunnskap
om ulike fornybare energikilder, ingeniørdesign, kommunikasjon og
gruppearbeid. Alle aktivitetene inneholder reelle situasjoner som
beskriver et problem som må løses. Elevene utfordres deretter til
å løse problemet gjennom sin egen design.
Problembeskrivelsene og den nøye definerte konstruksjonsoversikten
skal kopieres og brukes av elevene. Beskrivelser av læringsmål,
nødvendig materiell, hvordan progresjonen bør være og hvordan
man evaluerer den aktuelle oppgaven, er bare beregnet på lærere!

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.
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De foreslåtte løsningene på oppgavene i problemløsning er bare
ment som veiledende forslag til de aktuelle problemene. Elevene
bør alltid oppfordres til å konstruere sine egne løsninger. Aktivitetene
i problemløsning kan tilpasses din aktuelle lokale læreplan.
Hvordan bruker jeg heftene med byggeinstruksjoner?
For enkel klasseromshåndtering foreslår vi å oppbevare heftene
med byggeinstruksjoner med binders, slik at de lett kan nås og
brukes i begynnelsen av hver undervisningsøkt.

Hvor lang tid er nødvendig?
En dobbelttime er ideell for å kunne utforske, bygge og undersøke
de fleste tilleggsideene som finnes i aktivitetene på en grundig måte.
Det kan hende du må bruke ekstra tid på aktivitetene. Vannturbin og
Vindturbin, slik at elevene kan lage sine egen kreative modeller. De
gjenværende hovedmodellene kan imidlertid bygges, undersøkes
og granskes, og delene kan tas fra hverandre før undervisningen er
over, hvis elevene allerede er erfarne LEGO®-byggere.
Elevene kan håndtere problemløsningsaktivitetene med to
dobbelttimer etter hverandre. Det er imidlertid verdt å organisere
denne tiden som to eller flere dobbelttimer etter hverandre, slik at
elevene kan fordype seg i problemene på lik linje med ekte
ingeniører eller designere.
Ha det gøy!
LEGO® Education
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Læreplan
Prosessen der barn aktivt bygger, utforsker, undersøker, spør og
kommuniserer sammen, utvikler en lang rekke sider som er viktig i
fagene på skolen. I tillegg til de punktene som nevnes i oversikten
for de enkelte fagene, vil trening i grunnleggende ferdigheter være
viktig. Her er en stikkordsmessig oversikt for fagenes tilknytning til
aktivitetene:
Naturfag
Undersøke lagring og overføring av energi, måle kraft og fart og
utforske virkningen av friksjon, undersøke enkle maskiner, utvikle
rettferdig naturfaglig testing, utvikle meningsfulle spørsmål,
hypoteser og oppmåling, samle data og trekke konklusjoner. Her vil
hovedområdene Forskerspiren, Fenomener og stoffer og Teknologi
og design være sentrale områder av naturfaget.
Teknologi og design
Dette er et flerfaglig emne der naturfag, matematikk og kunst- og
håndverk skal være aktører. Designe, lage (bygge), teste og evaluere
modelløsninger som passer til reelle behov, velge passende
materialer og prosesser, utforske systemer og undersystemer som
omdanner og overfører energi, bruk av 2-dimensjonale instruksjoner
for å utvikle teknisk forståelse, identifisere tekniske komponenter for
å lage fungerende 3-dimensjonale modeller og samarbeide i grupper.
Matematikk
Bruke matematikk i naturfag og teknologi, måle avstand, tid og
masse, beregne fart og vekt og effekt, bruke grafiske verktøy til å
presentere hypoteser og oppmålinger, lage tabeller og tolkning av
data og gjøre overslag over forholdstall.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.
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Læreplan

Naturfag:

Håndgenerator

Soldrevet energiverk

•	Begrunne konklusjoner på grunnlag av
observasjoner og eksperimenter, ved bruk av
“tilbakelagt strekning” som et mål for yteevne

•	Begrunne konklusjoner på grunnlag av
observasjoner og eksperimenter, ved bruk av
“gjennomsnittlig spenning og strøm” som et
mål for yteevne

•	Overføring, omdanning, lagring og energitap
når det gjelder konvertering av kinetisk
energi til elektrisk energi

Teknologi og design:

Matematikk:

•	Overføring, omdanning, lagring og energitap
når det gjelder konvertering av solenergi til
elektrisk energi

• Montere ved bruk av komponenter

• Montere ved bruk av komponenter

•	Undersøke og forutsi hvordan
tannhjulssystemer påvirker ytelsen
til en generator

•	Undersøke og forutsi hvordan lysets vinkel
påvirker ytelsen til solcellepaneler

•	Presentere hypoteser og data fra
undersøkelser grafisk

•	Presentere hypoteser og data fra
undersøkelser i tabeller

• Bruk av forholdstall og dimensjoner

• Bruke lagringsmekanismer
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Læreplan

Naturfag:

Vindturbin

Vannturbin

•	Begrunne konklusjoner på grunnlag av
observasjoner og eksperimenter, ved bruk av
“gjennomsnittlig spenning og effekt som et
mål for ytelse

•	Begrunne konklusjoner på grunnlag av
observasjoner og eksperimenter, ved bruk av
“lagret joule” som et mål for ytelse

•	Overføring, omdanning, lagring og energitap
når det gjelder konvertering av vindenergi til
elektrisk energi

Teknologi og design:

Matematikk:

•	Overføring, omdanning, lagring og energitap
når det gjelder konvertering av vannenergi til
elektrisk energi

• Montere ved bruk av komponenter

• Montere ved bruk av komponenter

•	Undersøke og forutsi hvordan antall blader
og avstand fra vindkilde påvirker ytelsen til
vindturbiner

•	Undersøke og forutsi hvordan antall blader
påvirker ytelsen til vannturbiner

•	Presentere hypoteser og data fra
undersøkelser i tabeller

•	Presentere hypoteser og data fra
undersøkelser grafisk

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.
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Læreplan

Naturfag:

Soldrevet kjøretøy

Båttalje

Modeller for stillings- /
bevegelsesenergi

•	Begrunne konklusjoner på
grunnlag av observasjoner
og eksperimenter, ved bruk
av fart som et mål for ytelse

•	Begrunne konklusjoner på
grunnlag avobservasjoner
og eksperimenter, ved bruk
av “brukte joules” som et mål
for ytelse

•	Begrunne konklusjoner på
grunnlag av observasjoner
og eksperimenter for
å forklare omdanning
av stillingsenergi til
bevegelsesenergi

•	Overføring, omdanning,
lagring og energitap når
det gjelder konvertering av
solenergi til elektrisk energi

Teknologi og design:

Matematikk:

•	Overføring, omdanning,
lagring og energitap når
det gjelder konvertering av
elektrisk energi til potensiell
energi

•	Montere ved bruk av
komponenter

•	Montere ved bruk av
komponenter

•	Undersøke og
forutsi hvordan
tannhjulssystemer påvirker
ytelsen til soldrevne
kjøretøyer

•	Undersøke og forutsi
hvordan trinsesystemer
påvirker ytelsen til båttaljen

•	Presentere hypoteser og
data fra undersøkelser i
tabeller

•	Presentere hypoteser og
data fra undersøkelser i
tabeller

• Beregne fart

•	Beregne utført arbeid og
effekt
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komponenter
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Fornybar energi
Fornybar energi
Alle fornybare energikilder stammer fra solen. Solen gir energien som driver værsystemene og
vannsyklusene. Solen er hovedkilden til all energi på jorden, og den er helt avgjørende for alle
livsformer. Fornybar energi er utnyttelsen av energi fra naturlige fenomener, som fosser og elver,
tidevann og vind. Fornybar energi erstatter seg selv raskt, og er som regel tilgjengelig som en
uendelig kilde.
Solen
Solen har en enorm energiproduksjon. Energi
fra solen kalles solenergi og kommer til jorda
med mange ulike bølgelengder. Bare en liten
del av den totale energien oppfanges av
jorden og når oss i form av synlig lys.
Solinnstrålingen til jorda måler vi i watt per
kvadratmeter, det vil si i effekt per areal.

Vind
Solens energi absorberes raskere av
landområdene enn av havet. Varm luft over
landområdene har mindre massetett enn kald
luft over havet, så den stiger og erstattes av
kaldere luft over havet. Denne bevegelsen og
endringene i temperatur er ansvarlig for
luftbevegelsene i atmosfæren.

Vann
Energien fra solen varmer opp vannet i havet,
som får vannet til å fordampe og stige opp i
atmosfæren. Denne vanndampen kondenserer
når temperaturen synker høyere opp i
luftlagene og vi får dannet skyer. Vannet faller
tilbake til jordoverflaten som nedbør, f.eks.
regn og snø. Vannet renner gjennom strømmer
og elver tilbake til havene, hvor det kan
fordampe og starte syklusen på nytt.

Synlig lys

Kald luft

Varm luft

Kondens
Nedbør
Fordamping
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Fornybar energi

Solenergi

Solenergi kan fanges opp av f.eks. solceller og solfangere. Mange solceller eller solfangere som
monteres sammen, kaller vi solcellepaneler. Solcellepaneler er designet for å fange opp solens
energi og omdanne den til en mer nyttbar form, som varmeenergi (solfangere) eller elektrisitet
(solceller). Teknologier knyttet til solenergi er:
• Passiv solenergi, hvor sollysets energi brukes som lys og varmeenergi. I konstruksjoner for
passiv solenergi brukes solenergien direkte og uten tap.
• Aktive systemer for oppvarming av vann, hvor solens varmeenergi overføres til spesielle
væsker oppbevart i solfangere. Denne væsken pumpes gjennom rørene i vanntankene, og
varmeenergien overføres til vannet.
• Fotoelektrisitet, hvor energien fra synlig lys fra solen omdannes direkte til en elektrisk strøm,
ved bruk av solceller. Ved bruk av denne fotoelektriske effekten, beveger ”løse” elektroner i
solcellens øvre lag seg, som da skaper en elektrisk strøm som kan brukes til å drive en
elektrisk enhet.

Øvre lag
Overgangslag
Nedre lag
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Fornybar energi

Vindenergi

Vindenergi kan omdannes ved hjelp av f.eks. vindturbiner. Vindturbiner er designet for å fange
opp vindenergien og omdanne den til en mer nyttbar form, som elektrisitet.
Teknologier knyttet til vindenergi er:
• Vindturbiner med en vertikal akse har en roterende akse og blader i en vertikal stilling.
De fungerer effektivt uansett vindretning.
• Vindturbiner med en horisontal akse har en roterende akse i horisontal stilling og blader.
De må rettes mot vindretningen og er de vanligste typene vindturbiner som finnes, både på
land og til havs.
• Vindturbiner, enten på land eller til havs, kan generere samme mengde strøm. Effektiviteten
er avhengig av hvor turbinene plasseres. Vindturbiner til havs er ofte ansett som mer pålitelig,
grunnet de åpne havområdene hvor vinden kan samle opp energi. Vindturbiner på land og til
havs har de samme grunnleggende delene: høye tårn, store turbinblader, akslinger, tannhjul og
en generator.

Blad

Tannhjul

Generator

Aksling
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Fornybar energi

Vannenergi

Vannenergi kan omdannes ved hjelp av f.eks. vannturbiner. Vannturbiner er designet for å fange
opp energien til rennende vann og omdanne den til en mer nyttbar form, som elektrisitet.
Teknologier knyttet til vannenergi er:
• Bølgeenergi, hvor energien fra bølgenes bevegelse på havet fanges opp og brukes til å lage
elektrisitet. Bølgene kan ledes til en kanal eller basseng, for å øke størrelsen på bølgene eller
mengden av vann og dermed øke tilgjengelig energi. Denne energien brukes deretter til å drive
turbiner, som i sin tur driver en generator som lager elektrisitet.
• Tidevannsenergi, hvor energien i tidevannsbølgene fanges opp og brukes til å lage elektrisitet.
En tidevannsdemning bygges over en elvemunning eller et innløp. Demningen har porter som
lar vannet strømme gjennom. Når tidevannet har stoppet å renne inn, lukkes portene, noe
som skaper et stort basseng. Når tidevannet renner tilbake igjen, vil vannet passere gjennom
turbinene i portene og lage elektrisitet.
• Hydroelektriske energiverk, hvor energien fra vannbevegelse utnyttes for å generere
elektrisitet. De fleste store vannenergiverk kontrollerer vannet i reservoarer eller demninger og
lar det renne gjennom rør, som også kalles rørgater. Dette gjør at vannet strømmer raskere og
dreier turbinene for å lage elektrisitet.

Demning
Rørgate
Generator
Turbin
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Fornybar energi

For ytterligere klassediskusjon
Følgende diskusjonspunkter er valgfrie, men kan bidra til å gi en økt forståelse og avklaring av
begrepet Fornybar energi. De gir elevene muligheten til å dele sin oppfatning av hva energi er,
og få en forståelse for ulike utviklingslinjer innen utnytting av fornybar energi. Svarene vil variere,
avhengig av elevens personlige erfaring eller observasjoner. Det er viktig at ulike synspunkter og
forklaringer verdsettes og brukes til å bygge opp en generell forståelse, som vil danne
grunnlaget for naturfaglig forståelse.
• Hva er energi?
Energi kan vi definere som evnen til å utføre arbeid. Det er den mekaniske siden av begrepet.
Det er ikke på langt nær utfyllende for å få en fullstendig forståelse av begrepet. Energi handler
også om varme og varmeenergi. På dette nivået i skolen kan det derfor holde å si at energi er
det som får noe til å skje. Energi er involvert i alt der det skjer noe. Energi er en viktig del av vårt
daglige liv. Energi kan oppbevares for senere bruk i mange tilfeller, og energi kan endres fra én
form til en annen. Energi kan ikke lages eller ødelegges, den skifter bare form i tråd med loven
om energibevaring.
• Hvordan overføres solens energi til jorden, og hvor avhengig er vi av den?
Solen er vår primære energikilde. Når solen overfører stråleenergi til jorden, som f.eks. lysbølger,
forårsaker det fenomener som plantevekst, vind, havstrømmer og vannsykluser.
• Hvordan definerer du en fornybar og ikke-fornybar energikilde?
Energi fra naturlige eller uuttømmelig kilder, som solenergi, vindenergi og vannenergi, er alle
fornybare energikilder. Energi fra en begrenset kilde som ble laget en gang i tiden, som kull, olje
og gass, er ikke-fornybare energikilder.
• Hvor mange elektriske husholdningsapparater har du vært i kontakt med siden du våknet?
Elektrisitet er hovedenergikilden i hjemmene våre. Elektrisk energi kan omformes til lysenergi,
varmeenergi og lydenergi. Elevene kan ha vært i kontakt med en elektrisk alarm eller en
mobiltelefon, noen kan ha slått på et lys, en radio eller TV, noen kan også ha brukt en elektrisk
vannkoker eller åpnet et kjøleskap.
• Kjenner du til noen energieffektive apparater eller andre måter vi kan bruke mindre energi?
Nyere elektriske apparater har som regel en vurdering av hvor effektivt de utnytter den
elektriske energien. Dette kan elevene kontrollere, ved f.eks å undersøke vaskemaskinen
hjemme. Eller de kan alternativt se etter på noen av skolens elektriske apparater. Det å erstatte
vanlige lyspærer med energisparepærer, reduserer også energibruken. Andre måter å spare
energi på er å slå av lysene hvis solen skinner inn i huset, ved å slå av datamaskinen eller TV-en
i stedet for å la de stå i standby-modus og ved helt enkelt å kutte ned behovet for elektrisitet.
• Vet du om noen eksempler på hvordan fornybare energikilder brukes i ditt nabolag?
Det er sannsynlig at elevenes kunnskap vil variere og også være motstridende. Dette er en
interessant mulighet for klassen til å “finne fakta” og lære mer om måten informasjonen kan
presenteres. Informasjonen varierer i forhold til egne interesser/meninger. Fra en slik aktivitet
kan klassen lage en liste over fordelene og ulempene med ulike fornybare energikilder. Når de
lager listen, kan de trekke inn sosiale, økonomiske, politiske og/eller miljømessige interesser.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.

16

Stillings- og bevegelsesenergi
Energi kan ikke lages eller ødelegges, i følge energibevaringsloven, og den kan forekomme
i en rekke former. Hver mekanisk energiform kan kategoriseres som enten stillingsenergi eller
bevegelsesenergi.
Stillingsenenergi
Stillingsenergi er lagret energi som skyldes et objekts relative posisjon og masse. Skulle det
forekomme endringer i objektets posisjon, vil objektets stillingsenergi øke, minke, forbli konstant
eller frigis, og energien blir omdannet til andre former for energi.
To former for stillingsenergi er stillingsenergi i tyngdefeltet og elastisk stillingsenergi.
Stillingsenergi i tyngdefeltet er energien som er lagret i et objekt, grunnet jordens tiltrekningskraft.
En ball halvveis opp et skråplan har stillingsenergi i tyngdefeltet, da tyngdekraften forsøker å
trekke ballen tilbake til sin opprinnelige posisjon. Hvor mye stillingsenergi ballen har, avhenger av
ballens masse, dens vertikale posisjon eller høyde og tyngdeakselerasjonen på jorden.

Visste du at?
Det finnes flere andre
former for stillingsenergi,
som stillingsenergi i
forbindelse med elektrisk
energi og med kjemisk
energi.

Dette betyr at hvis ballen ble flyttet lenger opp på skråplanet, ville ballens stillingsenergi øke.
Hvis ballen flytter seg lenger ned på skråplanet, ville stillingsenergien avta, og hvis ballen ble
sluppet fri, ville stillingsenergien omdannes til kinetisk energi når ballen ruller nedover.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.
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Stillings- og bevegelsesenergi

Elastisk stillingsenergi er lagret energi i et objekt som blir strukket, klemt eller vridd. Enkelte
ganger formes materialer slik at de er spesielt gode til å lagre elastisk stillingsenergi. Dette
gjelder for fjærer og gummistrikk. Et strukket gummistrikk har lagret stillingsenergi som et
resultat av at strikket forsøker å gå tilbake til sin opprinnelige form. Eksakt hvor mye lagret
stillingsenergi som finnes i strikken, avhenger av egenskapene til strikken og hvor stor kraft den
blir utsatt for. Det samme gjelder for en fjær.

Med andre ord, dette betyr at jo mer du strekker den, jo mer elastisk stillingsenergi vil strikken
inneholde. Hvis du slipper gummistrikken, frigjøres stillingsenergien og omdannes til bevegelsesenergi,
når gummistrikken trekker seg sammen til sin opprinnelige form.
Bevegelsesenergi
Bevegelsesenergi er energien et legeme har på grunn av sin fart og masse. Når et objekt er i
bevegelse, enten vertikalt eller horisontalt, og roterer eller forflytter seg fra et sted til et annet,
har det bevegelsesenergi.
Ballen som holdes igjen halvveis oppe på skråplanet, har stillingsenergi, men ingen
bevegelsesenergi, da den ikke beveger seg. Hvis ballen frigjøres og begynner å rulle ned
skråplanet, vil den få bevegelsesenergi. Hvor mye avhenger av massen og farten.

Med andre ord, dette betyr at en tyngre ball som ruller ned skråplanet vil ha mer bevegelsesenergi,
enn en lettere ball som ruller fra samme posisjon. En ball som ruller fra toppen av skråplanet,
ruller raskere når den når bunnen, enn ballen med samme masse som blir sluppet halvveis opp
på skråplanet. Den vil ha mer bevegelsesenergi enn den saktere ballen med samme masse, fordi
den beveger seg raskere.
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Stillings- og bevegelsesenergi

Lærernotater

Stillingsenergi overføres til bevegelsesenergi når vognen
ruller ned rampen. Vognen har størst stillingsenergi ved
startpunktet og størst beveglsesenergi ved bunnen av
rampen.

60

10 cm

A1

cm

En økning i vognens masse gir økt stillingsenergi. Når
vognen ruller ned rampen, omdannes stillingsenergi
til bevegelsesenergi. Økningen i stillingsenergi og
bevegelsesenergi gjør at vognen ruller raskere og raskere.

60

10 cm

A2

cm

A3

60

cm
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20 cm

En økning i rampens høyde gir en ytterligere økning i vognens
stillingsenergi, selv med ytterligere masse. Når vognen ruller
ned rampen, omdannes stillingsenergi til bevegelsesenergi.
Økningen i stillingsenergi og bevegelsesenergi gjør at
vognen ruller enda lenger og enda raskere.

19

Stillings- og bevegelsesenergi

Lærernotater

A4
Når håndtaket på vognen trekkes tilbake, øker
gummistrikkens stillingsenergi. Når håndtaket slippes,
omdannes stillingsenergi til bevegelsesenergi og vognen
beveger seg.

A5
Når vi fjerner gummistrikken, er stillingsenergien redusert,
noe som gjør at vognen beveger seg en kortere distanse.
Når håndtaket på vognen trekkes tilbake, øker gummistrikkens
stillingsenergi. Når håndtaket slippes, omdannes stillingsenergi
til bevegelsesenergi og vognen beveger seg.
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Stillings- og bevegelsesenergi

Elevark

(Heftet med byggeinstruksjoner I, side 9 trinn 11).
La vognen rulle ned rampen og forklar hva som skjer når
det gjelder stillings- og bevegelsesenergi.

60

10 cm

A1

cm

(Heftet med byggeinstruksjoner I, side 9 trinn 12).
La vognen rulle ned rampen og forklar hva som har endret
seg og hva som har skjedd, når det gjelder stillings- og
bevegelsesenergi.

60

10 cm

A2

cm

A3

60

cm
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20 cm

La vognen rulle ned rampen og forklar hva som har endret
seg og hva som har skjedd, når det gjelder stillings- og
bevegelsesenergi.
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Stillings- og bevegelsesenergi

Elevark

A4
(Heftet med byggeinstruksjoner I, side 18 trinn 27).
Trekk håndtaket så langt bakover som mulig. Slipp deretter
håndtaket og se vognen bevege seg. Forklar hva som har
skjedd når det gjelder stillings- og bevegelsesenergi.

A5
(Heftet med byggeinstruksjoner I, side 19 trinn 28).
Trekk håndtaket så langt bakover som mulig. Slipp deretter
håndtaket og se vognen bevege seg. Forklar hva som har
endret seg og hva som har skjedd, når det gjelder stillingsog bevegelsesenergi.
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LEGO® Energimåler
Komme i gang
Energimåleren består av to deler: LEGO® Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen
passer i bunnen av Energidisplayet.
Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass i sporene på Energidisplayet.

Energidisplay

Energiboks

Du fjerner Energiboksen ved å trykke med tommelen på plastfliken bakpå og…

og deretter trykke Energiboksen forsiktig ned for å frigjøre den.
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Energimåler

Elementoversikt

Komme i gang
Du installerer EnergiBoks ved å la den gli på plass i sporene på energidisplayet. Du fjerner
EnergiBoks ved å trykke med tommelen på plastfliken bakpå, og deretter trykke EnergiBoks
forsiktig ned for å frigjøre den.
• Skal kobles fra etter bruk, for å optimere batterilevetiden.
• Skal oppbevares i romtemperatur på et rent og tørt sted. Skal ikke utsettes for varme eller
kulde.
Slik lader du Energimåleren
• Koble Energimåler enten til LEGO Power Functions-batteriboksen som leveres med seks nye
batterier, LEGO Power Functions’ oppladbare batteriboks for å lad Energiboks
• Slå på Energimåleren ved å trykke på På/Av-knappen, og kontroller at displayet er på
• Bruk LEGO Power Functions-batteriboksen eller LEGO Power Functions’ oppladbare batteriboks
til å lade opp Energiboks ved å la de være tilkoblet i tre timer, eller helt ti displayet slås av

Slik utlader du Energimåleren
• Koble alle ledninger og andre enheter fra Energimåleren
• Trykk på den grønne På/Av-knappen i 10 sekunder til en trekant med et utropstegn blinker med
ett sekunds intervaller på displayet
• La Energimåleren forbli i denne tilstanden i omtrent 1½ time, eller helt til displayet slås av
Hvis du vil avbryte utladningen, trykker du bare på På/Av-knappen for å slå av Energimåleren.
For å gå tilbake til normal modus, slår du bare Energimåleren på igjen.
Se www.legoeducation.com for mer informasjon
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Energimåler

Elementoversikt

Slik fungerer det
Energimåleren kan måle, oppbevare og frigjøre lagret energi.
Funksjonalitet
Energidisplay
LEGO® MINDSTORMS®
utgang
Display
Inngang

Retningsbestemt
kontrollbryter
På/Av-knapp
Utgang
EnergiBoks

Energidisplay
MINDSTORMS-utgang
Se www.MINDSTORMSeducation.com for mer informasjon om hvordan du bruker Energimåler
sammen med LEGO MINDSTORMS.
Retningsbestemt kontrollbryter
Bruk den retningsbestemte kontrollbryteren for å bruke utgangsfunksjonen. Ved å vri bryteren
i hver retning mens apparatet er på, kan du kontrollere utgangsfunksjonen. Når bryteren er i
midten, er utgangsfunksjonen av.
På/Av-knapp
Trykk På/Av-knappen ned én gang for å slå på Energimåler og enda en gang for å slå den av.
Ved å trykke og holde nede På/Av-knappen i to sekunder, nullstiller du joule-måleren til 0 J.
Utgang
Koble E-motoren til utgangen og les av ytelsen på energimåleren. Et minimum på 1 J må lagres
før en ytelse kan leses fra energimåleren.
Inngang
Koble til solcellepanelet eller E-motoren, som brukes som en generator, til inngangen, og les av
hva energimålerens viser.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010, 2016 The LEGO Group.

25

Energimåler

Elementoversikt

Målinger i displayet

Inngangsspenning

Inngangsstrøm

Inngangseffekt

Lagret energi

Utgangsspenning

Utgangsstrøm

Utgangseffekt

Lagret energi i joules
Den maksimale mengden lagret energi i joules, er 100 J. Avlesingen på 100 J begynner å blinke
på displayet med ett sekunds intervaller, når maksimal energi er nådd. Inngangsspenning forblir
målt i displayet, men inngangsstrømmen og inngangseffekten går ned til null. Utgangsmålingene
avhenger av hvor stor belastningen er. Ved å trykke og holde nede På/Av-knappen i to sekunder,
nullstiller du joule-måleren til 0 J. Vær oppmerksom på at dette ikke er en indikasjon på
ladestatusen til Energiboksen.
Blinkende lynsymbol
Et lynsymbol blinker med ett sekunds intervaller på displayet, når én av to mulige situasjoner har
oppstått:
• Hvis mengden joules forblir den samme, skal du kunne fortsette aktiviteten din,
men Energiboksens strømnivå er lavt og du bør snart lade Energimåleren.
Energiboksen bør lades før hver undervisningstime
• Hvis mengden joules nullstilles til 0 J og utgangsspenningen faller til null,
er Energimåleren overbelastet og du må lade opp.
Du må ikke overbelaste Energimåleren

Vedvarende lynsymbol
Et konstant lynsymbol vises på Energimålerens display når den må lades opp.

Feil
En trekant med et utropstegn blinker på displayet, når det er en feil på Energiboksen. Målinger
er ikke gyldige. Fjern Energiboksen, kontrollerer de tilkoblede delene og se om de behøver
rengjøring. Koble Energiboksen på nytt til energidisplayet og lad Energimåleren. Hvis feilsymbolet
vises på nytt, må du bytte ut Energiboksen.
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Energimåler

Elementoversikt

Energiboks
Energiboksen lagrer energi du har laget. Målinger på energidisplayet er ikke gyldige når det er
koblet fra Energiboksen. Levetiden til Energiboksen avhenger i stor grad av hvordan den brukes,
vedlikeholdes og oppbevares. Energiboksen skal oppbevares i romtemperatur på et rent og tørt
sted. Den skal ikke utsettes for varmekilder. Varme, frost og lange perioder i utladet tilstand kan
forkorte den forventede levetiden til Energiboksen betydelig. Koble fra Energiboksen etter bruk.
Energiboksen må lades opp etter å ha vært ute av bruk i en lang periode.
Tekniske spesifikasjoner
Energimåleren vises målinger i følgende områder:
• 0,0 V til 9,9 V, inngangsspenning
• 0,000 A til 0,200 A, inngangsstrøm
• P = U x I, P = inngangseffekt
• 0 J til 100 J, lagret joules
• 0,0 V til 9,9 V, utgangsspenning
• 0,000 A til 0,450 A, utgangsstrøm
• P = U x I, P = utgangseffekt
Gjentakelsesmålinger og gjennomsnittsmålinger
Målinger i displayet gjentas hvert 0,5 sekund. De beregnes ved å ta gjennomsnittet av målingene
ved like intervaller på 100 per 0,5 sekunder. Dette skal gi omtrentlige konstante og lett
identifiserbare målinger, avhengig av inndata.
Ta godt vare på Energimåleren
• Ikke bøy eller trykk hardt på den eller elementene som er tilkoblet
• Ikke tråkk på eller på en annen måte plasser tunge gjenstander på den
• Ikke mist den i bakken
• Ikke kortslutt den
• Maksimal spenning på 10 V må ikke overstiges
• Du må ikke overbelaste Energimåleren, da dette fører til at den utlades
• Den er ikke vanntett
• Den skal oppbevares i romtemperatur på et rent og tørt sted. Skal ikke utsettes
for varmekilder eller kulde
• Energiboksen bør lades før hver undervisningstime
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LEGO® Solpanel
Slik fungerer det
Solcellepanel kan omdanne solenergi til elektrisk energi. Den ideelle lyskilden er naturlig sollys.
Når vanlige lyspærer brukes, må du være forsiktig, fordi de produserer mye varmeenergi.
Lyspæren bør bare være i bruk i korte perioder. Ha også lyspæren i en fornuftig avstand fra
solcellepanelet (minst 8 cm), og øk avstanden eller slå av lyspæren hvis solcellepanelet får for
høy temperatur.
Ikke bruk energisparingspærer, fordi lyset de avgir tilfører ikke nok energi. En
energisparingspære avgir en svært lav lysmengde innen IR-området 800+ nm.
Funksjonalitet
Solcellepanel

Utgang
Solcellepanel
Solcellepanelet består av 14 solceller og fire dioder, med et total spenningsuttak på omtrent 7 V.
Utgang
Med utgangen kan du overføre energien fra solcellepanelet til elementer som LEGO® Energimåler
eller E-motoren.
Tekniske spesifikasjoner
Med optimale lysinnstillinger gir solcellepanelet nok strøm til å drifte Energimåleren og
E-motoren. Spenning og strøm blir:
• 6,5 V, 100 mA > ved 100 000 lux, dagslys utendørs
• 6,5 V, 50 mA > ved 50 000 lux, innendørs med sollys
• 5 V, 4 mA > ved 2000 lux, 60 W vanlig lyspære plassert 25 cm fra solcellepanelet
• 5 V, 20 mA > ved 10 000 lux, 60 W vanlig lyspære plassert 8 cm fra solcellepanelet
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Solcellepanel

Elementoversikt

Ta godt være på solcellepanelet
• Ikke bøy eller trykk hardt på den eller elementene som er tilkoblet
• Ikke tråkk på eller plasser tunge gjenstander på den
• Ikke mist den i bakken
• Ikke kortslutt den
• Ha lyspæren i en fornuftig avstand fra solcellepanelet (minst 8 cm), og øk avstanden
eller slå av lyspæren hvis solcellepanelet blir varmt.
• Den er ikke vanntett
• Den skal oppbevares i romtemperatur på et rent og tørt sted. Skal ikke utsettes for
varmekilder eller kulde
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E-motor
Slik fungerer det
E-motoren er en 9 V motor med en intern girkasse. E-motoren fungerer også som en generator
for elektrisk energi.
Funksjonalitet

Inngang/Utgang
Akslingshull

Akslingshull
Sett inn en aksling og drei den for å bruke E-motoren som enten motor eller generator.
Inngang/Utgang
Med inngangen/utgangen kan du overføre den elektriske energien fra E-motoren til elementer
som Energimåleren og LED-lampene, eller overføre elektrisk energi til E-motoren fra elementer
som solcellepanelet eller Energimåleren.
Tekniske spesifikasjoner
Uten last er rotasjonshastigheten omtrent 800 rotasjoner per minutt og
• maksimalt dreiemoment på 4,5 N/cm
• 9 V motor
• Girkasse med forhold 9,5:1
• 20 cm ledning
Ta godt vare på E-motoren
• Ikke bøy eller trykk hardt på den eller elementene som er tilkoblet
• Ikke tråkk på eller plasser tunge gjenstander på den
• Ikke mist den i bakken
• Ikke kortslutt den
• Maksimal spenning på 9 V må ikke overstiges
• Ikke forlat den i stoppet/parkert tilstand
• Den er ikke vanntett
• Den skal oppbevares i romtemperatur på et rent og tørt sted. Skal ikke utsettes
for varmekilder eller kulde
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Lærernotater

Håndgenerator
Naturfag
• Energilagring
• Energiforbruk
• Energiomdanning
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Forbedringer gjennom teknologisk design
• Sette sammen komponenter
• Evaluering
• Bruke mekanismer – tannhjul
Ingeniørvitenskap
• Ingeniørdesign
• Identifisere energi
• Undersøke og evaluere variabler
Matematikk
• Tegne diagrammer
• Måle avstand
• Avlese målinger
• Tidtaking
Ordforråd/begreper
• Effektivitet
• Avstand
• Joules
• Arbeid
Andre nødvendige materialer
• Millimeterpapir
• Linjal eller målebånd
• Stoppeklokke eller tidtakingsutstyr
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Håndgenerator

Lærernotater

Innledning

Generatorer har evnen til å omdanne mekanisk energi til elektrisk energi. Mennesker kan drive
en generator ved å dreie håndtaket. Jo raskere vi dreier håndtaket jo mer elektrisitet lager vi.
Nå kan du bygge håndgeneratoren og undersøke dens evne til å produsere elektrisk energi.
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Håndgenerator

Lærernotater

Montering
Bygg håndgeneratoren og Joule Jeep
(Heftet med byggeinstruksjoner 1A og 1B, til
side 15 trinn 16).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne litt
på bøssinger, kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem
godt sammen
• Kontroller at joules-målingen (J) er tilbake på
null før du tester

1A

3
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Testinnstilling
• Lag en startlinje for Joule Jeep
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Håndgenerator

Lærernotater

Vurdering
Drei og slipp
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
hvor mange joules (J) håndgeneratoren kan
lagre etter 60 sekunder, og se hvor langt Joule
Jeep kan bevege seg.

Visste du at?
Et mellomhjul forandrer
retningen på rotasjonen,
men påvirker ikke farten.

Først får du elevene til å tegne hypotesene
sine i et koordinatsystem, som viser hvor
mange joules som lagres etter at 60 sekunder
er gått.
Deretter får du dem til å undersøke hvor
mange joules de kan lagre ved å dreie
håndtaket på håndgeneratoren i 60 sekunder.
Deretter leser de av og registrerer resultatene
sine ved 10 sekunders intervaller, og tegner
resultatene i det samme koordinatsystemet
som hypotesene.
Deretter får du elevene til å finne ut hvor langt
Joule Jeep kan kjøre på energimengden som
er lagret.

Tips
Nullstill Energimåleren før
hver undersøkelse.

Resultater vil variere. Elevene vil se at avstanden
som Joule Jeep har beveget seg varierer,
avhengig av den lagrete mengden energi.
Få elevene til å reflektere over sine
undersøkelser ved å stille spørsmål, som:
• Hvilke faktorer baserte du hypotesene på?
• Kan du forklare resultatene?
• Kan du identifisere et mønster eller en
tendens i resultatene?
I en gitt tidsperiode er mengden oppsamlede
joules proporsjonal med farten håndtaket
dreies med.
• Hvordan kontrollerte du at resultatene var til
å stole på?
Elevene må gjenta undersøkelsene flere
ganger for å være sikker på at resultatene er
konsekvente, og at Joule Jeep starter og kjører
fra samme sted og på samme underlag.
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Håndgenerator

Lærernotater

Videreutvikling
Gire opp
(Heftet med byggeinstruksjoner 1A og 1B, til
side 16 trinn 1).
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
hvor mange joules (J) den nylig oppbygde
håndgeneratoren kan lagre etter 60 sekunder,
og se hvor langt Joule Jeep kan bevege seg.
Først får du elevene til å bygge
håndgeneratorens girkasse på nytt. Deretter,
basert på sin kunnskap om spesifikke
karakteristikker til tannhjul, får du dem til å
tegne hypotesene sine i et koordinatsystem,
som viser hvor mange joules de kan lagre
etter at 60 sekunder er gått.
Deretter får du dem til å undersøke hvor
mange joules de kan akkumulere ved å dreie
håndtaket på håndgeneratoren i 60 sekunder.
Deretter leser de av og registrerer resultatene
sine ved 10 sekunders intervaller, og tegner
resultatene i det samme koordinatsystemet
som hypotesene.

Visste du at?
Enheten for
energiinnholdet i mat
er også joule. Tidligere
brukte man enheten
kalori (kal).
Én kalori regnes generelt
for å være 4,2 J.

Tips
Nullstill Energimåleren før
hver undersøkelse.

Deretter får du elevene til å finne ut hvor langt
Joule Jeep kan kjøre på energimengden som
er lagret.
Resultater vil variere, men du vil se en
betraktelig økning i lagret energi. Ideelt sett
bør elevene forutsi en 60 % økning i mengden
lagret energi. Hvor langt vil Joule Jeep beveger
seg, varierer avhengig av mengden lagret energi.
Identifisere variabler
Få elevene til å identifisere og skrive ned minst
tre variabler, som forklarer tydelig hvordan disse
påvirker effektiviteten til håndgeneratoren og
Joule Jeep.
Enkelte forslag kan inkludere det å endre
girkasse, lengden på håndtaket, hvor raskt
håndtaket dreies, styrken og utholdenheten til
personen som dreier håndtaket og stabiliteten
til håndgeneratoren. Joule Jeeps effektivitet er
påvirket av vekten, girkassen, friksjonen og
baneoverflaten.
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Elevark

Håndgenerator
Navn:

Dato og emne

Bygg håndgeneratoren og Joule Jeep
(Heftet med byggeinstruksjoner 1A og 1B, til side 15 trinn 16).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på bøssinger,
kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem godt sammen
• Kontroller at joules-avlesningen (J) er tilbake på
null før du tester
• Lag en startlinje for Joule Jeep

Drei og slipp
Forutsi først hvor mye energi i joules (J) du vil kunne lagre
ved å dreie håndtaket på håndgeneratoren i 60 sekunder (s).

J

Tegn hypotesene i et koordinatsystem som illustrert på
motsatt side.
Undersøk deretter mengden lagret energi i joules ved
10 sekunds intervaller. Les av og registrer resultatene.
Tegn resultatene i det samme koordinatsystemet som
hypotesene. Husk å nullstille Energimåleren før hver
undersøkelse.

s

Neste trinn er å merke av en startlinje for Joule Jeep og finne
ut hvor langt Joule Jeep kan kjøre på den lagrete energien.

Hypotese
Resultater

Min Joule Jeep kjørte

10 s

20 s

30 s

40 s

50 s

60 s

Min hypotese

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

Mine resultater

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)
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Håndgenerator

Elevark

Gire opp
(Heftet med byggeinstruksjoner 1A og 1B, til side 16 trinn 1).
Først bygger du håndgeneratorens girkasse på nytt. Se
nøye over hvilken forskjell den nye girkassen vil utgjøre for
farten. Forutsi hvor mye energi i joules (J) du vil kunne lagre
ved å dreie håndtaket på håndgeneratoren i 60 sekunder (s).
Tegn hypotesene i et koordinatsystem som illustrert på
motsatt side.
Undersøk deretter mengden lagret energi i joules ved
10 sekunds intervaller. Les av og registrer resultatene.

J

Tegn resultatene i det samme koordinatsystemet som
hypotesene. Husk å nullstille Energimåleren før hver
undersøkelse.
Neste trinn er å merke av en startlinje for Joule Jeep og finne
ut hvor langt Joule Jeep kan kjøre på den lagrete energien.
Min Joule Jeep kjørte
s
Hypotese
Resultater

10 s

20 s

30 s

40 s

50 s

60 s

Min hypotese

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

Mine resultater

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

Identifisere variabler
Identifiser og skriv ned minst tre variabler, som forklarer tydelig hvordan disse påvirker effektiviteten til håndgeneratoren og
Joule Jeep.
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Lærernotater

Soldrevet energiverk
Naturfag
• Energiomdanning
• Energioverføring
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Forbedringer gjennom teknologisk design
• Sette sammen komponenter
• Evaluering
Ingeniørvitenskap
• Ingeniørdesign
• Identifisere energi
• Undersøke og evaluere variabler
Matematikk
• Vinkler
• Tegne diagrammer
• Måle avstand
• Avlese målinger
Ordforråd/begreper
• Strøm
• Vinkelrett i forhold til
• LEGO® Solpanel
• Spenning
Andre nødvendige materialer
• En 60 W vanlige lyspære, høytytende halogenpærer eller andre
lyskilder som avgir mye stråling innen IR-spekteret > 800 nm
• Lamper med parabolsk reflektor
• Linjal eller målebånd
• Tinnfolie
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Soldrevet energiverk

Lærernotater

Innledning

Solcellepaneler har evnen til å omdanne solenergi til elektrisk energi. De brukes også til å lage
elektrisitet for større strømnett, for satellitter i verdensrommet og på isolerte steder for mindre
samfunn eller boliger.
Nå kan du bygge det soldrevne energiverket og undersøke dens evne til å lage elektrisk energi.
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Soldrevet energiverk

Lærernotater

Montering
Bygg det soldrevne energiverket
(Heftet med byggeinstruksjoner 2A og 2B, til
side 30 trinn 15).

2A

• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på
bøssinger, kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem
godt sammen
• Kontroller at joules-avlesningen (J) er tilbake
på null før du tester

23
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Testinnstilling
• Plasser det soldrevne energiverket 15 cm fra
lyskilden
• En 60 W vanlige lyspære, høytytende
halogenpærer eller andre lyskilder som avgir
mye stråling innen IR-spekteret > 800 nm
• Plasser solcellepanelet under midten av
lyskilden. Lampediameteren bør optimalt
dekke LEGO® Solpanelet, og ha en parabolsk
reflektor
• For å hjelpe elevene med å måle avstanden
fra pæren i lampen til solcellepanelet, er det
nyttig å lage et merke på lampeinnfatningen,
i høyde med midten til lyspæren
15 cm

Advarsel!
Varmeenergi kan ødelegge solcellepanelet. La
panelet til enhver tid ha en avstand på 8 cm
fra lyskildene. Pass på at elevene håndterer
lyspærer med stor forsiktighet!
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Soldrevet energiverk

Lærernotater

Vurdering
Endre vinkler
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
hvordan det å endre vinkelen til solcellepanelet
i forhold til lyskilden vil påvirke gjennomsnittlig
spenning (V) og gjennomsnittlig strøm (A).
Først får du elevene til å forutsi gjennomsnittlig
spenning og strøm til det soldrevne energiverket
når den står vinkelrett i forhold til lyskilden (se
motsatt), ved en avstand på 15 cm.
Deretter får du elevene til å undersøke
gjennomsnittlig spenning og strøm til det
soldrevne energiverket når det står horisontalt.
Få dem til å avlese og registrere sine resultater.

Tips
Nullstill Energimåleren før
hver undersøkelse.
Horisontal

Kontroller at elevene justerer Energimåleren,
før de gjennomfører avlesningene.
Neste trinn er at elevene følger samme
prosedyre for det soldrevne energiverket i en
diagonal og en vertikal posisjon til lyskilden
(se motsatt).
Resultatene vil variere avhengig av brukt
lyskilde, mengden lys fra omgivelsene i
rommet og fargen på overflaten hvor det
soldrevne energiverket er plassert. Elevene
legger merke til at de får maksimal effekt når
lyset faller vinkelrett inn mot solcellepanelets
overflate..

Diagonal
Tips
Spenningen må være
på mer enn 2,0 V for at
Energimåleren skal vise
avlesninger på displayet.

Få elevene til å reflektere over sine
undersøkelser ved å stille spørsmål, som:
• Hvilke faktorer baserte du hypotesene på?
• Hvordan vil du forklare resultatene?
• Hva slags mønster eller tendens kan du
identifisere i resultatene?
Intensiteten til lyset er på sitt maksimale når
lyskilden er vinkelrett i forhold til solcellepanelet.
Når intensiteten minker, minker også
spenningen og strømmen.

Vertikal

• Hvordan kontrollerte du at resultatene var til
å stole på?
Elevene må undersøke flere ganger for å være
sikker på at resultatene er konsistente, og at
det soldrevne energiverket alltid forblir i
samme posisjon og med samme avstand fra
lyskilden.
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Soldrevet energiverk

Lærernotater

Videreutvikling
Identifisere variabler
Få elevene til å identifisere og skrive ned minst
tre variabler, som tydelig påvirker effektiviteten
til det soldrevne energiverket.

Tips
Nullstill Energimåleren før
hver undersøkelse.

Noen variabler kan inkludere størrelsen på det
belyste området (f.eks. delvis dekke deler av
det soldrevne energiverket), lyskildeforholdene
og avstanden til lyskilden.
Optimalisering av variabler
Basert på variablene elevene har identifisert,
får du dem til å optimalisere det soldrevne
energiverket slik at effekten (i watt) som
produseres blir maksimal. Få elevene til å
registrere resultatene og beskrive hvilke
variabler som er endret.
Vi anbefaler at du øker lampens effekt. En kan
også bruke et speil til å reflektere lyset mot det
soldrevne energiverket, og et annet speil under
for å få så mye lys til å treffe solcellene som
mulig. I stedet for et speil, kan du dekke lokket
på basissettet med tinnfolie, slik at det blir en
reflektor.
Valgfritt
Få elevene til å simulere de ulike vær- og
landskapssituasjonene for å undersøke
økningen eller reduksjonen i effekt til det
soldrevne energiverket. Få elevene til å
beskrive sine simuleringer, oppsett og de
viktigste målingene.
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med tørkepapir, eller
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materialer.
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Elevark

Soldrevet energiverk
Navn:

Dato og emne

Bygg det soldrevne energiverket
(Heftet med byggeinstruksjoner 2A og 2B, til side 30 trinn 15).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på bøssinger,
kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem godt sammen
• Kontroller at joules-målingen (J) er tilbake på null før du
tester
• Plasser LEGO® Solpanel under midten av lyskilden
15 cm

Endre vinkler
Først forutsier du de gjennomsnittlige spennings- (V) og
strømavlesningene (A) til det soldrevne energiverket, når den
står vinkelrett i forhold til lyskilden i en avstand på 15 cm.
Husk å nullstille Energimåleren før hver undersøkelse.

Deretter undersøker du gjennomsnittlig spenning og strøm
til det soldrevne energiverket i horisontal posisjon. Kontroller
at Energimålerenhetene stabiliserer seg før du gjennomfører
avlesningene. Avles og registrer resultatene.
Neste trinn er å følge samme prosedyre for det soldrevne
energiverket i en diagonal og en vertikal posisjon til lyskilden.

Horisontal

Diagonal

Vertikal

Min hypotese for
spenningen

(V)

(V)

(V)

Min hypotese for strømmen

(A)

(A)

(A)

Mine gjennomsnittlige
resultater for spenningen

(V)

(V)

(V)

Mine gjennomsnittlige
resultater for strømmen

(A)

(A)

(A)
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Soldrevet energiverk

Elevark

Identifisere variabler
Identifiser og skriv ned minst tre variabler, som forklarer tydelig hvordan disse påvirker effektiviteten til det soldrevne
energiverket.

		
		
		
		
		
		

Optimalisering av variabler
Basert på disse variablene forbedrer du det soldrevne energiverket til å lage så stor strøm som mulig. Forklar hvilke variabler
som endres, effekten av disse og registrer resultatene. Skriv dette ned på elevarket og vis oppsettet, f.eks. ved å ta et bilde
eller ved å tegne et diagram. Husk å nullstille Energimåleren før hver undersøkelse.
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Lærernotater

Vindturbin
Naturfag
• Energilagring
• Energiomdanning
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Forbedringer gjennom teknologisk design
• Sette sammen komponenter
• Evaluering
Ingeniørvitenskap
• Ingeniørdesign
• Identifisere energi
• Undersøke og evaluere variabler
Matematikk
• Måle avstand
• Avlese målinger
Ordforråd/begreper
• Effektivitet
• Effekt
• Spenning
• Wattforbruk
Andre nødvendige materialer
• Tape
• Vifte med en effekt på minst 40 W
• Linjal eller målebånd
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Vindturbin

Lærernotater

Innledning

Vindturbiner har evnen til å omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk energi. De brukes
også til å lage elektrisitet for større strømnett og på isolerte steder, som på bondegårder.
Nå kan du bygge vindturbinen og undersøke dens evne til å lage strøm.
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Vindturbin

Lærernotater

Montering
Bygg vindturbinen
(Heftet med byggeinstruksjoner 3A og 3B,
til side 43 trinn 18).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på
bøssinger, kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem
godt sammen
• Kontroller at joules-målingen (J) er tilbake på
null før du tester

3A

35
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30 cm

Testinnstilling
• Plasser midten av viften 30 cm fra midten til
vindturbinen
• Velg en egnet strøminnstilling på viften som
gjør at vindturbinen roterer med en
tilstrekkelig fart, og hvor Energimålerens
display viser mer enn 2,0 V som inndata.
Viften må ha en effekt på minst 40 W
• For å finne det beste oppsettet, ser du på
energimålerens display, som en indikator på
hvilken posisjon som lager mest strøm
• Stabilitet er viktig, en bør bruke tape eller
bøker til å holde vindturbinen i ro
• Elevene kan forsiktig “vri” bladene for å få
igang vindturbinen, hvis dette er nødvendig
Advarsel!
Vifter kan være farlige.
Pass på at elevene håndterer vifter med stor
forsiktighet!
Kontroller at elevene slår av viften når de
endrer antallet blader i løpet av aktiviteten.
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Vindturbin

Lærernotater

Vurdering
Seks blader og endring av avstanden
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
ytelsen til vindturbinen ved ulike innstillinger,
og at de avleser og registrerer gjennomsnittlig
spenning (V) og gjennomsnittlig effekt (W) som
blir produsert.
Først får du elevene til å forutsi spenningen og
effekten som produseres av vindturbinen, ved
en avstand på 30 cm.
Deretter får du elevene til å undersøke og
avlese gjennomsnittlig spenning og effekt som
produseres av vindturbinen. Få dem til å avlese
og registrere sine resultater.
Neste trinn er at elevene slår av viften og
endrer avstanden til 15 cm. Følg samme
prosedyre som beskrevet ovenfor.

Visste du at?
Vindturbiner kan rotere
rundt både horisontale
og vertikale akser.
Vindturbiner med
horisontalakse (HAWT)
er de mest vanlige.

Tips
Nullstill Energimåleren før
hver undersøkelse.

Resultater vil variere og elevene vil legge
merke til at effekten øker når vindturbinen
flyttes nærmere vindkilden.
Få elevene til å reflektere over sine
undersøkelser ved å stille spørsmål, som:
• Hvilke faktorer baserte du hypotesene på?
• Hvordan vil du forklare resultatene?
• Hva slags mønster eller tendens kan du
identifisere i resultatene?
Jo nærmere vindkilden er vindturbinen, jo mer
effekt produseres.
• Hvordan kontrollerte du at resultatene var til
å stole på?
Elevene må undersøke flere ganger for å være
sikker på at resultatene er konsistente, og at
vindturbinen alltid forblir i samme posisjon og i
samme avstand fra viften.
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Vindturbin

Lærernotater

Videreutvikling
Tre blader og endring av avstanden
(Heftet med byggeinstruksjoner 3A og 3B,
til side 44 trinn 1).
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
ytelsen til vindturbinen ved ulike innstillinger,
og at de avleser og registrerer gjennomsnittlig
spenning (V) og gjennomsnittlig effekt (W).

Tips
Få elevene til å slå av
viften før de endrer
antallet blader på
vindturbinen.

Først får du elevene til å forutsi spenningen og
effekten som lages av vindturbinen, ved en
avstand på 30 cm.
Deretter får du elevene til å undersøke og
avlese gjennomsnittlig spenning og effekt som
produseres av vindturbinen. Få dem til å
avlese og registrere sine resultater.

Tips
Nullstill Energimåleren før
hver undersøkelse.

Neste trinn er at elevene slår av viften og
endrer avstanden til 15 cm. Følg samme
prosedyre som beskrevet ovenfor.
Resultater vil variere, elevene vil legge merke
til at effekten øker når vindturbinen flyttes
nærmere vindkilden. Elevene vil oppdage at
vindturbinen med seks blader genererer
høyere effekt.
Identifisere variabler
Få elevene til å identifisere og skrive ned minst
tre variabler og forklare tydelig hvordan disse
påvirker effektiviteten til vindturbinen.
Noen variabler kan inkludere effekten av å
endre antallet blader, vinkelen mellom midten
av viften og vindturbinen og vindstyrken.
Effektiviteten til E-motoren (f.eks. turbinen)
spiller en viktig rolle i vindturbinens samlede
effektivitet.
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Vindturbin

Lærernotater

Valgfritt
Få elevene til å simulere ulike landskaper
for å undersøke økningen eller reduksjonen
i vindturbinens evne til å produsere elektrisk
energi. Du kan simulere et landskapselement
ved å f.eks. plassere en bok mellom viften og
vindturbinen.
Få elevene til å beskrive sine simuleringer,
oppsettet og de viktigste målingene. Det kan
f.eks. være høyden og avstanden mellom viften
og vindturbinen.
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Elevark

Vindturbin
Navn:

Dato og emne

Bygg vindturbinen
(Heftet med byggeinstruksjoner 3A og 3B, til side 43 trinn 18).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på bøssinger,
kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem godt sammen
• Kontroller at joules-avlesningen (J) er tilbake på null før du
tester

• Plasser midten av viften i forhold til midten til vindturbinen
• Velg en egnet effektinnstilling på viften som gjør at
vindturbinen roterer med en tilstrekkelig fart, og hvor
Energimålerens display viser mer enn 2,0 V som startverdi
• “Vri” bladene forsiktig for å starte vindturbinen, hvis dette
er nødvendig

30 cm

Seks blader og endring av avstanden
Først forutsier du spenningen (V) og effekten (W) som lages
av vindturbinen, ved en avstand på 30 cm.
Deretter undersøker og avleser du gjennomsnittlig spenning
og effekt som lages av vindturbinen. Avles og registrer
resultatene. Husk å nullstille Energimåleren før hver
undersøkelse.
Neste trinn er å slå av viften og endre avstanden til 15 cm.
Følg samme prosedyre som beskrevet ovenfor.

30 cm

15 cm

Min hypotese

(V)

(W)

(V)

(W)

Mine gjennomsnittlige
resultater

(V)

(W)

(V)

(W)
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Vindturbin

Elevark

Tre blader og endring av avstanden
(Heftet med byggeinstruksjoner 3A og 3B, til side 44 trinn 1).
Slå av viften og fjern tre blader fra vindturbinen.
Først forutsier du spenningen (V) og effekten (W) som lages
av vindturbinen, ved en avstand på 30 cm.
Deretter undersøker og avleser du gjennomsnittlig spenning
og effekt som lages av vindturbinen. Avles og registrer
resultatene.
Husk å nullstille Energimåleren før hver undersøkelse.
Neste trinn er å slå av viften og endre avstanden til 15 cm.
Følg samme prosedyre som beskrevet ovenfor.

30 cm

15 cm

Min hypotese

(V)

(W)

(V)

(W)

Mine gjennomsnittlige
resultater

(V)

(W)

(V)

(W)

Identifisere variabler
Identifiser og skriv ned minst tre variabler, som forklarer tydelig hvordan disse påvirker effektiviteten til vindturbinen.
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Lærernotater

Vannturbin
Naturfag
• Energilagring
• Energiomdanning
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Forbedringer gjennom teknologisk design
• Sette sammen komponenter
• Evaluering
Ingeniørvitenskap
• Ingeniørdesign
• Identifisere energi
• Undersøke og evaluere variabler
Matematikk
• Tegne diagrammer
• Måle avstand
• Avlese målinger
• Tidtaking
Ordforråd/begreper
• Joules
• Vanntrykk
Andre nødvendige materialer
• Tape
• Nok vanntrykk for å avlese minst 2,0 V på Energimålerens display for inndata
• Millimeterpapir
• Stoppeklokke eller tidtakingsutstyr
• Oppvaskhåndkle eller tørkepapir for å tørke LEGO® elementer
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Vannturbin

Lærernotater

Innledning

Vannturbiner har evnen til å omdanne bevegelsesenergi fra rennende vann til elektrisk energi. De
brukes også til å lage elektrisitet for større strømnett, og på isolerte steder for mindre samfunn
eller boliger.
Nå kan du bygge vannturbinen og undersøke dens evne til å lage elektrisk energi.
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Vannturbin

Lærernotater

Montering
Bygg vannturbinen
(Heftet med byggeinstruksjoner 4A og 4B, til
side 20 trinn 30).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på
bøssinger, kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem
godt sammen
• Kontroller at joules-målingen er tilbake på
null før du tester

4A

3

9688_HT_SV_BP_BK2A.indd 3
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Testinnstilling
• Plasser vannturbinen på en egnet avstand
fra kranen
• Velg et egnet, konstant vanntrykk som viser
minst 2,0 V på energimåleren
• For å finne det beste oppsettet, ser du på
energimålerens display, som en indikator
på hvilken posisjon som produserer høyest
effekt
• Når du finner riktig trykk for vannet, merker
du av kranhåndtakets posisjon med et stykke
tape
• Ha oppvaskhåndkle eller tørkepapir for
hånden, for å tørke LEGO® elementer
• Elevene kan forsiktig “vri” bladene for å
starte vannturbinen, hvis dette er nøvendig

Advarsel!
Kontroller at Energimåleren og E-motoren
beskyttes etter beste evne mot vannsprut, da
de ikke er vanntette. Ytterligere beskyttelse får
vi ved å bruke plastpose eller plastfolie.
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Vannturbin

Lærernotater

Vurdering
Lagring av energi
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
hvor mange joules (J) vannturbinen kan lagre
etter 120 sekunder.

Tips
Energimålerens
display må vise en
innverdi på mer enn 2,0 V.

Først får du elevene til å forutsi hvor mange
joules vannturbinen lagrer etter at 120
sekunder er gått, ved 20 sekunders intervaller.
Deretter får du elevene til å tegne hypotesene
i et koordinatsystem over hvor mange joule
vannturbinen vil lagre, etter at 120 sekunder er
gått med 20 sekunders intervaller.
Deretter får du dem til å undersøke hvor
mange joules de kan lagre etter 120
sekunder er gått. Deretter avleser de og
registrerer resultatene sine ved 20 sekunders
intervaller, og tegner resultatene i det samme
koordinatsystemet som hypotesene.

Tips
Nullstill Energimåleren før
hver undersøkelse.

Før du foretar avlesning, kontrollerer du at
vannturbinen kjører en liten stund, slik at den
kan komme seg opp i fart.
Resultater vil variere avhengig av tilgjengelige
vanntrykk, og elevene oppdager at mengden
energi som lagres, er proporsjonal med
vanntrykk og tid.
Få elevene til å reflektere over sine
undersøkelser ved å stille spørsmål, som:
• Hvilke faktorer baserte du hypotesene på?
• Hvordan vil du forklare resultatene?
• Hva slags mønster eller tendens kan du
identifisere i resultatene?
Den lagrete energimengden er proporsjonal
med vanntrykket og tiden.
• Hvordan kontrollerte du at resultatene var til
å stole på?
Elevene må undersøke flere ganger for å
være sikker på at resultatene er konsistente,
at vannturbinen enten roterer med eller mot
klokken hver gang, at vannet treffer bladene
på samme sted under hver undersøkelse og at
vannturbinen alltid forblir i samme posisjon og
med samme avstand fra vannkilden.
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Vannturbin

Lærernotater

Videreutvikling
Endre antallet blader
(Heftet med byggeinstruksjoner 4A og 4B, til
side 22 trinn 2).
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
hvor mange joules (J) vannturbinen kan lagre
etter 120 sekunder, med bare tre blader.

Visste du at?
Den tilgjengelige effekten
fra et energiverk drevet
av vann, avhenger av
tre variabler: høyden
vannet har over turbinen,
vannfarten og tyngden.

Først får du elevene til å forutsi hvor mye
energi vannturbinen lagrer etter at 120
sekunder er gått, ved 20 sekunds intervaller.
Deretter får du elevene til å tegne hypotesene
i et koordinatsystem over hvor mange joule
vannturbinen vil lagre, etter at 120 sekunder er
gått med 20 sekunders intervaller.
Deretter får du dem til å undersøke hvor
mange joules de kan lagre etter 120
sekunder er gått. Deretter avleser de og
registrerer resultatene sine ved 20 sekunders
intervaller, og tegner resultatene i det samme
koordinatsystemet som hypotesene.

Tips
Nullstill Energimåleren
før hver undersøkelse og
husk å beholde samme
vanntrykk som før.

Før du foretar avlesning, kontrollerer du at
vannturbinen kjører en liten stund, slik at den
kan komme seg opp i fart.
Resultater vil variere avhengig av tilgjengelige
vanntrykk, og elevene oppdager at mengden
energi som lagres, er proporsjonal med
vanntrykk og tid. Elevene oppdager også at
det lagres mindre energi når vannturbinen
bare har tre blader.
Identifisere variabler
Få elevene til å identifisere og skrive ned minst
tre variabler, som forklarer tydelig hvordan
disse påvirker effektiviteten til vannturbinen.
Noen variabler kan inkludere effekten av
vannturbinens diameter, arealet av bladene og
antallet blader i bruk, vinkelen og posisjonen
som vannet treffer bladene med og ulike
forhold ved vannet.
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Elevark

Vannturbin
Navn:

Dato og emne

Bygg hydroturbinen
(Heftet med byggeinstruksjoner 4A og 4B, til side 20 trinn 30).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på bøssinger,
kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem godt sammen
• Kontroller at joules-målingen (J) er tilbake på null før du
tester
• Velg et egnet, konstant vanntrykk som viser minst 2,0 V på
energimåleren
• Når du finner riktig trykk for vannet, merker du av
kranhåndtakets posisjon med et stykke tape
• “Vri” bladene forsiktig for å starte hydroturbinen, hvis dette
er nødvendig

J

Lagring av energi
Først forutsier du hvor mye energi vannturbinen lagrer etter
at 120 sekunder (s) er gått, med 20 sekunders intervaller.
Deretter tegner du hypotesene i et koordinatsystem som
illustrert på motsatt side.
Deretter undersøker du hvor mye energi som kan lagres
etter at 120 sekunder er gått. Avles og registrerer resultatene
ved 20 sekunders intervaller. Tegn resultatene i det samme
koordinatsystemet som hypotesene. Husk å nullstille
Energimåleren før hver undersøkelse.

s
Hypotese
Resultater

20 s

40 s

60 s

80 s

100 s

120 s

Min hypotese

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

Mine resultater

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)
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Vannturbin

Elevark

Endre antallet blader
(Heftet med byggeinstruksjoner 4A og 4B, til side 22 trinn 2).
Endre antallet blader på vannturbinen ved å fjerne tre
blader, og følg samme prosedyre som før. Behold samme
vanntrykk som før.
Først forutsier du hvor mye energi vannturbinen lagrer etter
at 120 sekunder (s) er gått, med 20 sekunders intervaller.
Deretter tegner du hypotesene i et koordinatsystem som
illustrert på motsatt side.
J

Deretter undersøker du hvor mye energi som kan lagres
etter at 120 sekunder er gått. Avles og registrerer resultatene
ved 20 sekunders intervaller. Tegn resultatene i det samme
koordinatsystemet som hypotesene. Husk å nullstille
Energimåleren før hver undersøkelse.

s
Hypotese
Resultater

20 s

40 s

60 s

80 s

100 s

120 s

Min hypotese

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

Mine resultater

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

(J)

Identifisere variabler
Identifiser og skriv ned minst tre variabler, som forklarer tydelig hvordan disse påvirker ytelsen til vannturbinen.
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Lærernotater

Soldrevet kjøretøy
Naturfag
• Energiomdanning
• Energioverføring
• Krefter og bevegelse
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Forbedringer gjennom teknologisk design
• Sette sammen komponenter
• Evaluering
• Bruke mekanismer – tannhjul, hjul og akslinger
Ingeniørvitenskap
• Ingeniørdesign
• Identifisere energi
• Undersøke og evaluere variabler
Matematikk
• Beregne fart
• Måle avstand
• Avlese målinger
• Tidtaking
Ordforråd/begreper
• Effektivitet
• LEGO® Solpanel
• Fart
Andre nødvendige materialer
• En jevn og flat overflate som er minst 150 cm lang
• En 60 W vanlige lyspære, høytytende halogenpærer eller andre lyskilder som avgir en høy
mengde innen IR-spekteret > 800 nm
• Lamper med parabolske reflektorer
• Maskeringsbånd og tusj for start- og stopplinjen
• Linjal eller målebånd
• Stoppeklokke eller tidtakingsutstyr
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Soldrevet kjøretøy

Lærernotater

Innledning

Soldrevne kjøretøyer bruker solcellepanelets evne til å omdanne solenergi til elektrisk energi.
Motoren har evnen til å omdanne elektrisk energi til mekanisk energi, og bevege kjøretøyet.
Nå bygger du det soldrevne kjøretøyet og undersøker farten, med ulike forhold mellom
tannhjulene og hjulstørrelser.
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Soldrevet kjøretøy

Lærernotater

Montering
Bygg det soldrevne kjøretøyet
(Heftet med byggeinstruksjoner 5A og 5B, til
side 38 trinn 24).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på
bøssinger, kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem
godt sammen

5A

23
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Testinnstilling
• Plasser LEGO® Solpanelet i en egnet avstand
fra lyskilden
• En 60 W vanlige lyspære, høytytende
halogenpærer eller andre lyskilder som avgir
mye stråling innen IR-spekteret > 800 nm
• Plasser solcellepanelet under midten av
lyskilden. Lampediameteren bør optimalt
dekke LEGO Solpanelet, og ha en parabolsk
reflektor
• For å lage en opplyst testbane plasserer du
flere identiske lyspærer / lamper med
samme høyde, ovenfor den 100 cm lange
testbanen
• For å hjelpe elevene med å måle avstanden
fra pæren i lampen til solcellepanelet, er det
nyttig å lage et merke på lampeinnfatningen,
i høyde med midten til lyspæren
• Lag en start- og mållinje 100 cm fra
hverandre, på en jevn og flat overflate
• Elevene kan forsiktig “skyve” det soldrevne
kjøretøyet forover for å få det i gang, etter
behov

100

cm

Advarsel!
Varmeenergi kan ødelegge solcellepanelet. La
panelet til enhver tid ha en avstand på minst
8 cm fra lyskildene. Pass på at elevene
håndterer lyspærer med stor forsiktighet!
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Soldrevet kjøretøy

Lærernotater

Vurdering
Bevegelse med ulike gir
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
farten til det soldrevne kjøretøyet på banen,
med ulike tannhjulsforhold i giret og to store
bakhjul.

Visste du at?
Du finner ut
tannhjulsforholdet ved
å dele antallet tenner
på hvert tannhjul med
hverandre.

Først får du elevene til å forutsi hvilken fart det
soldrevne kjøretøyet beveger seg med når
tannhjulsforholdet i giret er 5:1.
Deretter får du elevene til å undersøke hvilken
fart det soldrevne kjøretøyet beveger seg med
når tannhjulsforholdet er 5:1. Beregn farten og
noter resultatene. Bruk denne formelen der
farten måles i meter per sekund:
		
Tilbakelagt strekning
Fart =
Tid brukt
Resultatene vil variere avhengig av lyskilden
og friksjonen.
Deretter bygger du om det soldrevne
kjøretøyet og får elevene til å følge samme
prosedyre for det nye kjøretøyet, med
tannhjulsforholdet 3:1.
(Heftet med byggeinstruksjoner 5A og 5B, til
side 42 trinn 4).
Resultater vil variere. Elevene oppdager at det
soldrevne kjøretøyet med tannhjulsforhold 3:1
beveger seg raskere.
Få elevene til å reflektere over sine
undersøkelser ved å stille spørsmål som:
• Hvilke faktorer baserte du hypotesene på?
• Hvordan vil du forklare resultatene?
• Hva slags mønster eller tendens kan du
identifisere i resultatene?
3:1 giret får bilen til å bevege seg raskest på
grunn av tannhjulsforholdet.
• Hvordan kontrollerte du at resultatene var til
å stole på?
Elevene må undersøke flere ganger for å være
sikker på at resultatene er konsistente, og at
solcellepanelet alltid forblir i samme posisjon
og ved samme avstand fra lyskilden.
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Soldrevet kjøretøy

Lærernotater

Videreutvikling
Kjøre med mindre hjul
(Heftet med byggeinstruksjoner 5A og 5B, til
side 44 trinn 6).
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
farten til det soldrevne kjøretøyet på banen,
med girforholdet 3:1 og med to små bakhjul.
Først får du elevene til å forutsi hvilken fart det
soldrevne kjøretøyet beveger seg med når
tannhjulsforholdet er 3:1, og tre identiske
mindre bakhjul.
Deretter får du elevene til å undersøke
farten til det soldrevne kjøretøyet med
tannhjulsforholdet 3:1, og tre identiske mindre
hjul. Beregn farten og registrer resultatene.
Resultatene vil variere avhengig av lyskilden
og friksjonen.
Neste trinn er at elevene kontrollerer sine
resultater nøye og sammenligner denne nye
monteringen av det soldrevne kjøretøyet med
resultatene før testen fant sted, hvor kjøretøyet
hadde et tannhjulsforhold på 3:1 og to større
bakhjul.
Resultater vil variere, men det soldrevne
kjøretøyet med store bakhjul vil kjøre fortest,
selv om akslingsfarten er den samme. Dette er
på grunn av større omkrets på de større hjulene.
Identifisere variabler
Få elevene til å identifisere og skrive ned minst
tre variabler, og forklare tydelig hvordan disse
påvirker ytelsen til det soldrevne kjøretøyet.

Visste du at?
Omkretsen av det lille
hjulet er 9,6 cm.

Omkretsen av det store
hjulet er 13,6 cm.

Noen variabler kan inkludere effektene av å
endre mengden lys på solcellepanelet,
friksjonen, hjuldiameteren, balansen og
endring av vekten til det soldrevne kjøretøyet.
Valgfritt
Få elevene til å finne fram til de beste forhold
for det soldrevne kjøretøyet.
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Elevark

Soldrevet kjøretøy
Navn:

Dato og emne

Bygg det soldrevne kjøretøyet
(Heftet med byggeinstruksjoner 5A og 5B, til side 38 trinn 24).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på bøssinger,
kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem godt sammen
• Plasser solcellepanelet en egnet avstand fra lyskilden,
men minst 8 cm fra hverandre grunnet varmeutviklingen
• Plasser solcellepanelet under midten av lyskilden
• Lag en start- og mållinje 100 cm fra hverandre, på en jevn
og flat overflate
• ”Skyv” det soldrevne kjøretøyet forsiktig forover for å starte
det, etter behov

100

cm

Kjøre med ulike tannhjulsforhold
Først forutsier du hvilken fart det soldrevne kjøretøyet
beveger seg med når tannhjulsforholdet er 5:1.
Deretter undersøker du hvilken fart det soldrevne kjøretøyet
beveger seg med når tannhjulsforholdet er 5:1, hvor farten
måles i meter per sekund (m/s), ved bruk av denne formelen:

Deretter bygger du om det soldrevne kjøretøyet og følger
samme prosedyre for det nye kjøretøyet, med
tannhjulsforholdet 3:1.
(Heftet med byggeinstruksjoner 5A og 5B, til side 42 trinn 4).

		
Tilbakelagt strekning
Fart =
Tid brukt

Min hypotese

s

s

Mine resultater

s

s

(m/s)

(m/s)

Mine beregninger
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Soldrevet kjøretøy

Elevark

Kjøre med mindre hjul
(Heftet med byggeinstruksjoner 5A og 5B, til side 44 trinn 6).
Først forutsier du hvilken fart det soldrevne kjøretøyet
beveger seg med når tannhjulsforholdet er 3:1, og tre
identiske mindre hjul.
Deretter undersøker og beregner du farten til det nybygde
soldrevne kjøretøyet.
Neste trinn er å sammenligne resultatene fra det ombygde
soldrevne kjøretøyet med resultatene før testen fant sted,
hvor kjøretøyet hadde et tannhjulsforhold på 3:1 og to større
bakhjul. Hent resultatene dine nedenfor.

Min hypotese

s

s

Mine resultater

s

s

(m/s)

(m/s)

Mine beregninger

Se nøye på sammenhenger og analyser resultatene. Trekk en konklusjon og skriv den ned.

		
		
		
		
		

Identifisere variabler
Identifiser og skriv ned minst tre variabler, som forklarer tydelig hvordan disse påvirker ytelsen til det soldrevne kjøretøyet.
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Lærernotater

Båttalje
Naturfag
• Energiforbruk
• Energieffektivitet
• Energioverføring
• Utforskende arbeidsmåter
Teknologi og design
• Forbedringer gjennom teknologisk design
• Sette sammen komponenter
• Evaluering
• Bruke mekanismer – trinser
Ingeniørvitenskap
• Ingeniørdesign
• Identifisere energi
• Undersøke og evaluere variabler
Matematikk
• Beregne effektivitet
• Beregne målinger
• Måle avstand
• Avlese målinger
Ordforråd/begreper
• Talje
• Trinsesystem
• Avstand
• Effektivitet
• Friksjon
• Joule
• Last
• Masse
• Arbeid
Andre nødvendige materialer
• Linjal eller målebånd
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Båttalje

Lærernotater

Innledning

Båttaljen har evnen til enkelt å heve og senke tunge laster, ved bruk av den mekaniske fordelen
som taljen gir. Effekten som trengs kan forandres ved å endre taljen eller trinsesystemet.
Nå bygger du båttaljen og undersøker hvordan taljen påvirker effekten som trengs for å løfte
lasten.
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Båttalje

Lærernotater

Montering
Bygg båttaljen
(Heftet med byggeinstruksjoner 6A og 6B, til
side 63 trinn 26).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på
bøssinger, kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem
godt sammen

6A

29
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Testinnstilling
• Plasser båttaljen på et bord og la lasten
henge fritt over kanten av bordet med så
mye snor sveivet ut som mulig

• Lagre en energimengde på minst 50 joules
(J) i båttaljen
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Båttalje

Lærernotater

Vurdering
Løfte lasten
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
påvirkningen av trinsesystemer (taljer) på
effekten (W) som trengs for å løfte en gitt last.
Først får du elevene til å forutsi og undersøke
hvor stor effekt båttaljen behøver for å løfte
uten last som vist i den øverste figuren. La
dem lese av og registrere sine resultater.
Deretter får du elevene til å forutsi og
undersøke hvor stor effekt båttaljen behøver
for å løfte lasten med en fast trinse. La dem
lese av og registrere sine resultater.

Visste du at?
LEGO® vektelementet
veier omtrent 53 g.

Så skal elevene bygge om båttaljen med
lasten og følge samme prosedyre, denne
gangen med to faste og én bevegelig trinse.
(Heftet med byggeinstruksjoner 6A og 6B, til
side 64 trinn 1).
Effekten som båttaljen bruker for å løfte uten
last, må trekkes fra de to andre resultatene for
å kunne sammenlikne taljene. Resultatene kan
variere. Elevene oppdager at trinsesystemet
med to faste og én bevegelig trinse trenger
betraktelig mindre effekt for å løfte lasten.
Systemet har en ideell mekanisk gevinst
ganger tre, som betyr at trinsesystemet under
ideelle forhold bare skal trenge en tredjedel
av effekten som behøves for å løfte lasten. I
virkeligheten vil påvirkningen av friksjon gjøre
den faktiske mekaniske gevinsten mye mindre.
Få elevene til å reflektere over sine
undersøkelser ved å stille spørsmål, som:
• Hvilke faktorer baserte du hypotesene på?
• Hvordan vil du forklare resultatene?
• Hva slags mønster eller tendens kan du
identifisere i resultatene?
En økning i løftetid når en bruker flere trinser,
er merkbar.
• Hvordan kontrollerte du at resultatene var til
å stole på?
Elevene må undersøke flere ganger for å
være sikker på at resultatene er konsistente,
og ikke foreta noen endringer i båttaljen
som kan påvirke effektiviteten, f.eks. løsne et
friksjonspunkt.
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Båttalje

Lærernotater

Videreutvikling

Først får du elevene til å beregne det ideelle
arbeidet ved bruk av denne formelen:
Arbeid (J) = Kraft (N) x Avstand (m)

60 cm

Undersøke effektivitet
Denne oppgaven krever at elevene undersøker
båttaljens effektivitet ved å beregne det
ideelle arbeidet som trengs for å løfte lasten
opp 60 cm, og ved å måle det faktiske
arbeidet som behøves for å løfte lasten opp
en avstand på 60 cm.

Deretter får du elevene til å undersøke det
faktiske arbeidet, ved å lese av energiforbruket
i joules (J) på energimålerens display. La
elevene registrere sine resultater.
Neste trinn er å la elevene beregne båttaljens
effektivitet i prosent ved å bruke denne
formelen:
		
Utført arbeid
Effektivitet =
x 100
Brukt energi
Lasten veier omtrent 0,068 kg som gir en kraft
på omtrent 0,67 N, og det ideelle arbeidet
båttaljen behøver for å løfte lasten blir da:
Arbeid = 0,67 N x 0,6 m
Arbeid = 0,402 J

Tips
Beregn kraften ved bruk
av denne formelen:
F=mxg
F er kraften, m er
massen, målt i kilogram
og g er tyngdens
akselerasjon 9,8 m/s2.

Når de undersøker hvor mye arbeid båttaljen
faktisk utfører, er det viktig at elevene får en
nøyaktig joule-målingen. Resultater vil variere,
men de fleste vil oppdage at båttaljen bruker
omtrent 2 J for å løfte lasten, som gir en
effektivitet på omtrent 20 %.
		
0,402 J
Effektivitet =
x 100
2J
Effektivitet = 20,1 %
Dette betyr at omtrent 80 % av alt utført arbeid
av båttaljen går tapt i friksjon.
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Båttalje

Lærernotater

Identifisere variabler
Få elevene til å identifisere og skrive ned minst
tre variabler, og forklare tydelig hvordan disse
påvirker effektiviteten til båttaljen.
Noen variable kan inkludere effektene av å
endre trinsesystemet, trinsehjul og friksjon.
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Elevark

Båttalje
Navn:

Dato og emne

Bygg båttaljen
(Heftet med byggeinstruksjoner 6A og 6B, til side 63 trinn 26).
• Test modellens funksjonalitet. Ved å løsne på bøssinger,
kan du redusere friksjonen
• Koble pluggene riktig ved å presse dem godt sammen
• La lasten henge så langt ned som mulig
• Lagre en energimengde på minst 50 joules (J) i båttaljen

Løfte lasten
(Heftet med byggeinstruksjoner 6A og 6B, til side 64 trinn 1).
Først forutsier og undersøker du hvor stor effekt båttaljen
behøver for å løfte uten last. Les av og registrer resultatene
dine.
Deretter forutsier og undersøker du hvor stor effekt båttaljen
behøver for å løfte lasten med en fast trinse. Avles og
registrer resultatene.

Nå bygger du om båttaljen og forutsier og undersøker
konsekvensene for effekten som behøves for å løfte lasten
med det nye trinsesystemet, nå med to faste og én
bevegelig trinse.
Effekten som båttaljen bruker for å løfte uten last, må trekkes
fra de to andre resultatene for å kunne sammenlikne taljene.

Min hypotese

(W)

(W)

(W)

Mine resultater

(W)

(W)

(W)
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Undersøke effektivitet
Undersøk effektiviteten til båttaljen ved å beregne det
ideelle og faktiske arbeidet som behøves for å løfte lasten
opp en vertikal avstand på 60 cm.

Arbeid (J) = Kraft (N) x Avstand (m)
Deretter undersøker de det faktiske arbeidet, ved å avlese
forbruket i joules (J) på energimålerens display. Registrer
resultatene.

60 cm

Først beregner de det ideelle arbeidet ved bruk av denne
formelen:

Neste trinn er å beregne båttaljens effektivitet ved bruk av
denne formelen:
		
Utført arbeid
Effektivitet =
x 100
Brukt energi

Ideelt arbeid (J)

(J)

Faktisk arbeid (J)

(J)

Båttaljens effektivitet (%)

(%)

Identifisere variabler
Identifiser og skriv ned minst tre variabler, som forklarer tydelig hvordan disse påvirker effektiviteten til båttaljen.
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Gressklipper

Solenergi kan fanges opp og brukes på mange måter. Solcellepaneler kan omdanne solenergi til
elektrisk energi, noe som kan drive en rekke mekanismer.
Skolens gressklipper må kjøres ofte i løpet av våren og sommeren.
Din oppgave er å designe og bygge en prototypeløsning for en gressklipper, drevet av
solenergi. Kontroller at den beveger seg enkelt og er sikker å bruke.
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Lærernotater

Gressklipper
Mål
Bruke kunnskap om:
• Bruke prinsipper om sikkerhet og produktpålitelighet
• Kommunikasjon og teamarbeid
• Designe en prototypeløsning eller prototype av et produkt
• Ingeniørdesign
• Fornybare energikilder

Behøver du hjelp?
Se på:

Andre nødvendige materialer (valgfritt):
• Materialer for å forbedre utseendet, designen og funksjonaliteten til modellen
Feiebil

Motivasjon

5A

• Bidra i designprosessen, instruere elevene til å se på bildet på elevarket, og lese den
medfølgende teksten.
• La elevene søke på Internett for å lære mer om utseende, struktur og funksjon av ulike typer
gressklippere og soldrevne kjøretøyer
• Diskuter begrensningene og funksjonene de må ta hensyn til, som beskrives av oppgaven.
23

Oppfordre elevene til å knytte sammen kunnskap, ferdigheter og forståelse
for den aktuelle oppgaven ved å stille følgende spørsmål:
•
•
•
•
•
•
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Soldrevet kjøretøy

Hvordan vil gressklipperen fungere?
Hvilke ulike elementer behøver du?
Hvordan vil du sikre at den er enkel å bruke?
Hvilke mekanismer får den til å bevege seg?
Hvordan vil du sikre at den er trygg?
Hvordan vil du sikre at den er pålitelig?

Når monteringen er ferdig, oppfordrer du elevene til å reflektere over både
produktet de har laget, og prosessen de har brukt ved å:
• Gjennomføre tester for å evaluere ytelsen til gressklipperen:
- Beveger gressklippernes blader seg effektivt? For å teste om gressklipperens blader beveger
seg som om den klipte gress, kan du rulle sammen små papirbiter og se om gressklipperen
kan flytte på dem.
- Hvordan vil gressklipperen fungere på en solfylt dag, sammenlignet med en overskyet dag?
- Hvor enkel er den å bruke?
- Hvor trygg er den?
- Hvor pålitelig er den?
- Hva er begrensningene, hvis noen?
• Dokumentere designene ved å tegne eller ta digitale bilder
• Lage notater som beskriver måten modellen fungerer på, og hvordan dette kan forbedres for å
oppnå bedre ytelse
• Skrive kort om hva som gikk bra med designoppgaven, og hva de kunne ha gjort for å
forebedre den
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Gressklipper

Lærernotater

Foreslått modell, prototypeløsning
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Elevark

Bevegelig skilt

Solenergi kan fanges opp og brukes på mange måter. Solcellepaneler kan omdanne solenergi til
elektrisk energi, noe som kan drive en rekke mekanismer.
En lokal matleverandør vil ha et bevegelig skilt på vognen sin. Han er bare åpen om sommeren
og ønsker at folk legger merke til ham når de går forbi.
Din oppgave er å designe og bygge en prototypeløsning for et bevegelig skilt, drevet av
solenergi. Sørg for at det vekker oppsikt.
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Lærernotater

Bevegelig skilt
Mål
Bruke kunnskap om:
• Prinsipper om produktpålitelighet
• Kommunikasjon og teamarbeid
• Design av en prototypeløsning eller prototype av et produkt
• Ingeniørdesign
• Fornybare energikilder

Behøver du hjelp?
Se på:

Andre nødvendige materialer (valgfritt):
• Materialer for å forbedre utseendet, designen og funksjonaliteten til modellen
Dogbot

Motivasjon

2A

• Bidra i designprosessen, instruere elevene til å se på bildet på elevarket, og lese den
medfølgende teksten
• La elevene søke på Internett for å lære mer om utseende, struktur og funksjon av ulike typer
vogner og skilt
• Diskuter begrensningene og funksjonene de må ta hensyn til og som beskrives av oppgaven
23
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Oppfordre elevene til å knytte sammen kunnskap, ferdigheter og forståelse
for den aktuelle oppgaven ved å stille følgende spørsmål:
•
•
•
•
•
•
•

05/01/2016 3:23 PM

Soldrevet energiverk

Hvordan vil det bevegelige skiltet fungere?
Hvilke ulike elementer behøver du?
Hvordan vil du sikre at den er enkel å bruke?
Hvilke mekanismer får den til å bevege seg?
Hvordan vil du sikre at den er pålitelig?
Hvordan viser skiltet til det som blir solgt?
Hvordan vil du sikre at det vekker oppsikt?

Når monteringen er ferdig, oppfordrer du elevene til å reflektere over både
produktet de har produsert, og prosessen de har brukt ved å:
• Gjennomføre tester for å evaluere det bevegelige skiltet:
- Vekker det bevegelige skiltet oppsikt? For å teste om det bevegelige skiltet vekker oppsikt
blant andre elever, kan du la elevene ta det med utenfor klasserommet og se hva som skjer
- Hvordan vil det bevegelige skiltet fungere på en solfylt dag, sammenlignet med en overskyet
dag?
- Hvor enkel er det å bruke?
- Hvor pålitelig er det?
- Hva er begrensningene, hvis noen?
• Dokumentere designene ved å tegne eller ta digitale bilder
• Lage notater som beskriver måten modellen fungerer på, og hvordan dette kan forbedres for å
oppnå bedre ytelse
• Skrive kort om hva som gikk bra med designoppgaven, og hva de kunne ha gjort for å forbedre den
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Bevegelig skilt

Lærernotater

Foreslått modell, prototypeløsning
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Elevark

Motorisert vifte

Energien fra fornybare energikilder kan fanges opp og brukes på mange måter. En rekke
mekanismer kan drives av en fornybar energikilde.
I storsalen samles både elever og lærere i begynnelsen og slutten av hvert skoleår. Med så
mange folk på ett sted, kan det bli varmt, og de trenger en vifte for å sirkulere luften.
Din oppgave er å designe og bygge en prototypeløsning for en motorisert vifte, drevet av en
fornybar energikilde. Kontroller at den sirkulerer luften og er sikker i bruk.
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Lærernotater

Motorisert vifte
Mål
Bruke kunnskap om:
• Prinsipper om produktpålitelighet
• Kommunikasjon og teamarbeid
• Designe en prototypeløsning eller prototype av et produkt
• Ingeniørdesign
• Fornybare energikilder

Behøver du hjelp?
Se på:

3A

Andre nødvendige materialer (valgfritt):
• Materialer for å forbedre utseendet, designen og funksjonaliteten til modellen

35
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Vindturbin

Motivasjon

2A

• Bidra i designprosessen, instruere elevene til å se på bildet på elevarket, og lese den
medfølgende teksten
• La elevene søke på Internett for å lære mer om utseende, struktur og funksjon til ulike typer
vifter og roterende mekanismer
• Diskuter begrensningene og funksjonene de må ta hensyn til, som beskrives av oppgaven
23
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Oppfordre elevene til å knytte sammen kunnskap, ferdigheter og forståelse
for den aktuelle oppgaven ved å stille følgende spørsmål:
•
•
•
•
•
•
•

05/01/2016 3:23 PM

Soldrevet energiverk

Hvilken fornybar energikilde er mest egnet for dette?
Hvordan vil den motoriserte viften fungere?
Hvilke ulike elementer behøver du?
Hvordan vil du sikre at den er enkel å bruke?
Hvilke mekanismer får den til å bevege seg?
Hvordan vil du sikre at den er trygg?
Hvordan vil du sikre at den er pålitelig?

Når monteringen er ferdig, oppfordrer du elevene til å reflektere over både
produktet de har produsert, og prosessen de har brukt ved å:
• Gjennomføre tester for å evaluere ytelsen til den motoriserte viften:
- Hvilken fornybar energikilde fant du som er mest egnet for dette?
- Hvor enkel er den å bruke?
- Hvor trygg er den?
- Hvor pålitelig er den? For å teste om den motoriserte viften sirkulerer luften, kan du rulle
sammen små papirbiter og se om den motoriserte viften kan flytte på dem.
- Hva er begrensningene, hvis noen?
• Dokumentere designene ved å tegne eller ta digitale bilder
• Lage notater som beskriver måten modellen fungerer på, og hvordan dette kan forbedres for å
oppnå bedre ytelse
• Skrive kort om hva som gikk bra med designoppgaven, og hva de kunne ha gjort for å forbedre den
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Motorisert vifte

Lærernotater

Foreslått modell, prototypeløsning
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Elevark

Lysanlegg

Fornybare energikilder kan fanges opp og brukes på mange måter. En rekke mekanismer kan
drives av en fornybar energikilde.
Skolens basketballag trenger et lysanlegg for at de skal kunne trene etter mørkets frambrudd.
Din oppgave er å designe og bygge en prototype for et lysanlegg, drevet av en fornybar
energikilde. Sørg for at den kan brukes etter at det har blitt mørkt.
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Lærernotater

Lysanlegg
Mål
Bruke kunnskap om:
• Prinsipper om produktpålitelighet
• Kommunikasjon og teamarbeid
• Designe en prototypeløsning eller prototype av et produkt
• Ingeniørdesign
• Fornybare energikilder

Behøver du hjelp?
Se på:

1A

Andre nødvendige materialer (valgfritt):
• Materialer for å forbedre utseendet, designen og funksjonaliteten til modellen

3
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Håndgenerator

Motivasjon

2A

• Bidra i designprosessen, instruere elevene til å se på bildet på elevarket, og lese den
medfølgende teksten
• La elevene søke på Internett for å lære mer om utseende, struktur og funksjon til ulike typer
lysanlegg og bruk av fornybare energikilder for å lage lys
• Diskuter begrensningene og funksjonene de må ta hensyn til, som beskrives av oppgaven
23
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Oppfordre elevene til å knytte sammen kunnskap, ferdigheter og forståelse
for den aktuelle oppgaven ved å stille følgende spørsmål:
•
•
•
•
•

05/01/2016 3:23 PM

Soldrevet energiverk

Hvilken fornybar energikilde er mest egnet for dette?
Hvordan vil lysanlegget fungere?
Hvilke ulike elementer behøver du?
Hvordan vil du sikre at den er enkel å bruke?
Hvordan vil du sikre at den er pålitelig?

Når monteringen er ferdig, oppfordrer du elevene til å reflektere over både
produktet de har produsert, og prosessen de har brukt ved å:
• Gjennomføre tester for å evaluere ytelsen til lysanlegget:
- Hvilken fornybar energikilde fant du som er mest egnet for dette?
- Hvor enkel er den å bruke?
- Hvor pålitelig er den? For å teste om lysanlegget kan brukes i mørket, plasser anlegget i et
mørkt rom og se hvor lenge det varer
- Hva er begrensningene, hvis noen?
• Dokumentere designene ved å tegne eller ta digitale bilder
• Lage notater som beskriver hvordan modellen fungerer, og hvordan dette kan forbedres for å
oppnå bedre ytelse
• Skrive kort om hva som gikk bra med designoppgaven, og hva de kunne ha gjort for å forbedre den
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Lysanlegg

Lærernotater

Foreslått modell, prototypeløsning
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Ordliste
A

Ampere (A)

SI-enheten for elektrisk strøm. Ampere er mengden elektrisk ladning
per sekund av et tverrsnitt av en leder.

Arbeid

Energioverføring når vi bruker en kraft over en strekning. Arbeidet
som er gjort kan beregnes ved å multiplisere kraften som trengs for å
flytte en gjenstand, med strekningen den har beveget seg (kraft x vei).

Avstand

En fysisk lengde som beskriver hvor langt objekter er fra hverandre,
oppgitt med et tall og en enhet.

B

Bevegelsesenergi

Energien til en gjenstand på grunn av farten og massen. Jo fortere
det går, jo mer bevegelsesenergi har den. Jo større masse, dess
større bevegelsesenergi.

D

Demning

En hindring som gir en oppsamling av vann som kontrolleres av en
port eller sluse. En demning er en kunstig hindring, som brukes til å
regulere et vassdrag eller samle opp vann for produksjon av elektrisk
energi. Se Fallhøyde.

Dreiemoment

Kraften og armen som gir en roterende bevegelse, også kalt
kraftmoment. Kraftmomentet finner vi ved å gange kraften med armen
(avstanden fra rotasjonsaksen til kraften).

Effekt (W)

Energioverføring per tid. Arbeid som utføres per tid er også effekt.
Enheten for effekt er watt (W).

Effektivitet

Definert som energi ut delt på energi inn, som regel i prosent.
Effektiviteten til en maskin kan beskrives som forholdet mellom hvor
mye nyttig arbeid som kommer ut av en maskin, og hvor mye energi
som går inn i en maskin. Friksjon reduserer den nyttige energien, som
fører til redusert effektivitet. Kalles også virkningsgrad.

Elastisk
stillingsenergi

Stillingsenergi grunnet deformeringen av et materiale. Se Stillingsenergi

Energi (J)

I mekanisk sammenheng: Evnen til å utføre arbeid. SI-enheten til
energi er joule (J).

Energiomdanning

Prosessen med å omdanne energi fra en form til en annen.

Fallhøyde

Avstanden fra hvor vannstrømmen begynner ved utgangen eller
åpningen, til vannet når en generatorturbin.

Fart

Farten til et objekt. Fart kan beregnes ved bruk av denne formelen:

E

F

Fart =

Tilbakelagt strekning
Tid brukt
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Ordliste

Fornybar energi

Energi fra uuttømmelig kilder som har sitt opphav i sola, som
vindenergi, solenergi og rennende vann.

Fotoelektrisitet

Avledet fra ordene foto (som betyr lys) og elektrisitet, henviser til
teknologiske systemer som produserer elektrisk energi når de
utsettes for stråleenergi (nærmere bestemt sollys).

Friksjon

Motstanden som oppstår når en flate beveger seg mot en annen, f.eks.
når en aksling går rundt i et hull eller når du gnir hendene mot hverandre.

G

Generator

En innretning som inneholder magneter og spoler som, når de roterer
i forhold til hverandre, omdanner bevegelsesenergi til elektrisk energi.

J

Joule (J)

SI-enheten for energi, arbeid og varme er joule (J). Én joule er arbeid
utført av en kraft på 1 N, over en distanse på 1 m i kraftens retning. 1 J
tilsvarer 1 Ws (wattsekund).

I

Ikke-fornybar
energi

Energi fra en begrenset kilde, som kull, olje og gass. En kilde som en
gang vil være oppbrukt.

M

Masse (kg)

SI-enheten for masse er kilogram (kg). Masse er mengden av stoff i
en gjenstand. Se Vekt (N).

Mekanisk energi

Beskriver stillingsenergien og bevegelsesenergien som kan brukes til
å utføre arbeid, innen et mekanisk system.

SI

Det internasjonale enhetssystemet.

Solcelle

Fotovoltaiske celler som er koblet samme i serie og parallell, for å få
omdannet lysenergi direkte til elektrisk energi. Se Solcellepanel.

Solcellepanel

En gruppe solceller i et panel, som gir større effekt. Se Solcelle.

Solstråling

Elektromagnetisk stråling fra solen, inkludert ultrafiolette og infrarøde
bølgelengder, så vel som synlig lys.

Spenning (V)

Forskjell i elektrisk potensiell energi som får elektroner til å bevege
seg og som dermed gir elektrisk strøm. Spenning er målt i volt (V).

Stillingsenenergi

Energien til en gjenstand på grunn av dets posisjon. Det er en form
for lagret energi. Et objekt som løftes over gulvet, har stillingsenergi.
En strukket gummistrikk eller en fjær har stillingsenergi.

Stillingsenergi i
gravitasjonfeltet

Stillingsenergi til et objekt som et resultat av dets vertikale høyde,
masse og tyngdens akselerasjon. Se Stillingsenergi

Strøm (A)

En strøm av elektroner gjennom en leder. Strøm måles i ampere (A).

Strømningshastighet

Mengden vann som slippes ut fra en åpning per tid, som regel målt i
liter per time.

S
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Ordliste

T

V

W

Turbin

En roterende maskin som omdanner kinetisk energi til elektrisk
energi. Den kan drives av damp, vann eller vind.

Tyngdens
akselerasjon

Akselerasjonen til et objekt på grunn av tyngdekraften. Normalt er
den 9,8 m/s², men den vil variere noe avhengig av høyden over havet
og hvor vi er på jorda.

Vanntrykk

Kraften per areal til en søyle med vann, hvor trykket som utøves av
det innestengte vannet skyldes jordens tyngdekraft eller en pumpe
som presser vannet gjennom et vannforsyningssystem.

Variabel

En størrelse som kan ha ulike verdier, eller som kan variere.

Vekt (N)

Vekt eller tyngde er kraften som tyngdekraften utøver på et objekt.
Siden vekten påvirkes av tyngdekraften, veier et objekt mindre på
månen, hvor styrken av gravitasjonsfeltet er mindre. Vekt og tyngde
måles i newton (N).

Vinkelrett i
forhold til

Når to plan er vinkelrett i forhold til hverandre, som i den soldrevne
stasjonen, lyspæren og solpanelet, danner de en vinkel på 90 grader
mellom hverandre.

Volt (V)

SI-enheten for elektrisk spenning, målt i volt (V).

Watt (W)

SI-enheten for effekt. Én watt er lik én joule (J) per sekund.
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LEGO® elementoversikt

1x
Energidisplay, lysegrått
4584385

1x
Energiboks, mørkegrå
6124226

1x
Solcellepanel, lysegrått
4584383

1x
E-motor, lysegrå
4584384

6x
Blad, hvitt
4587185

1x
LED-lamper, hvit
4546421

1x
Skjøteledning, 50 cm
4506077
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