
Informatik i Naturvidenskabeligt Grundforløb

Informatik - STEM-fag: Science, Technology, Engineering, Math

Faglige mål:
• It, brugere og samfund: påvirkning af os og samfundet
• It-sikkerhed og it-arkitektur: opbygning og strukturering af it
• Digitalisering: registrering af virkeligheden i it
• Programmering: kodning og udvikling af programmer
• Interaktionsdesign: design af samspil mellem it og bruger
• Systemudvikling: hvordan tilrettelægger man bedst en udviklingsproces

Informatikfaglige mål i naturvidenskabeligt grundforløb: 
• Digitalisering: mål der direkte berøre naturvidenskab
• Programmering: brug af de data, der er registreret



Informatik i Naturvidenskabeligt Grundforløb

Struktur for Naturvidenskabeligt Grundforløb på Hvidovre Gymnasium: 

2 Projektforløb hvor 2 fag samarbejder om et projekt   
Projektforløb afvikles 2 gange 3 uger med 4 timer om ugen per fag
Opsamling og prøve efter efterårsferie

I prøven er lærerne delt op, så der er en lærer fra hver projektforløb
Eleverne præsentere ét af projekter, men der kan spørges ind til det andet forløb

Informatik deltog i 2 forskellig projektforløb: 

1) Selvnavigerende Robotter – Informatik & Fysik (Lego Mindstorm)
2) Grøn by med solceller – Informatik & Naturgeografi  (Arduino)

Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge  39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44

Forløb 1 Forløb 1 Forløb 1 Forløb 2 Forløb 2 Forløb 2 Opsamling Prøve



Fag:  Fysik & Informatik

Tema: brug af lys- og ultralydsensorer til automatisk navigation 

Udviklingsmiljø: lab.open-roberta.org samt Lego Mindstorm 

Mål:
• Undersøge og afprøve brug af lys- og lydsensorer.
• Opsamle og bruge data fra lys- og lydsensorer til navigation. 
• Forstå og formidle: 

• Begrænsninger og fejlkilder ved brug af bølgebaserede sensorer til navigation
• Matematiske overvejelser i forhold til usikkerhed
• Test i simulation, lukket miljø og åbent miljø (felt)
• Brug af trinvis forbedring/iteration til at forbedre og forfine resultat

Selvnavigerende robotter

https://lab.open-roberta.org/


Test lys- og ultralydsensor systematisk:
• Tag 3 målinger for hver farve/afstand/vinkel og noter i skema
• Lav graf i Geogebra (x: reel farve/afstand y: målt farve/afstand…) 
• Vurder i hvilket interval sensoren er præcis samt mulige fejlkilder

Lyssensor 
• Forskellige farver: hvid, grå, gul, blå, rød, sort…
• Samme farve blank overflade/mat overflade
• Gulv og linje 5  forskellige steder

Ultralydssensor
• Væg vinkelret på 5-10 forskellige afstande
• Væg ved 5 forskellige vinkler
• 3 kasser af forskellig størrelse ved 3 afstande
• 3 genstande af forskellig form ved 3 afstande

Selvnavigerende robotter: Test sensorer
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Algoritme: abstrakt og entydig opskrift på håndtering af opgave/problem

Pseudokode: beskrivelse af algoritme på et entydigt, men letforståeligt dansk  

Pseudokode for linjefølger:
Hvis lyssensor er mindre end 50% kør frem mod højre
Ellers kør frem mod venstre

Opgave: pseudokode uden om genstand 
Beskriv, hvordan en robot kan komme uden om en genstand på en streg

Selvnavigerende robotter: Algoritmer



Selvnavigerende robotter: Open Roberta

Open Roberta er et online miljø til at programmere lego-robotter med blokke eller tekst!

1) Program laves på computer

2) Programmer gemmes som maskinkode 

3) Program overføres

→ Program fylder mindst muligt

→ Program kan læses direkte af lille NTX computer

11100101 11001011 00101001

00101111 00101100 11110011

11011010 01101111 00101101

11101111 01101101 10101101

01011011 01010010 01111001



Selvnavigerende robotter: Open Roberta
Opret bruger

1) Gå ind på lab.open-roberta.org 2) Vælg NXT

3)    Klik på bruger og log in 4) Vælg ny bruger  5)  Opret konto til gruppe

HvG18TeamA
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lab.open-roberta.org


Selvnavigerende robotter: Open Roberta
Lav og afprøv program i simulation

1) Lav/åben program ved at trække blokke ind

2) Klik på SIM i menuen i højre side

3) Tryk play  nederst for at afprøve

Øvrige punkter: 

• : viser NXT og display

• : Skift baggrundsbillede 

• : se al data input fra sensorer

• : flyt robot til midten

• : upload baggrundsbillede

• : element som ultralydssensor kan registrere  



Selvnavigerende robotter: Opgaver



Fag:  Informatik & Naturgeografi

Tema: intelligent brug solceller 

Udviklingsmiljø: S4a.cat samt Arduino og Arduino Sensorkit, 

Mål:
• Undersøge og afprøve brug af sensorer og motorer til at styre solceller.
• Opsamle og bruge data fra sensorer til at styre solceller.
• Forstå og formidle: 

• Begrænsninger og fejlkilder ved brug af sensorer.
• Matematiske overvejelser i forhold til usikkerhed
• Test i simulation, lukket miljø og åbent miljø (felt).
• Brag af trinvis forbedring/iteration til at forbedre og forfine resultat

Grøn by med solceller

http://s4a.cat/


Grøn by med solceller

https://www.youtube.com/watch?v=7rTCZxM-F-A

https://www.youtube.com/watch?v=7rTCZxM-F-A


Grøn by med solceller: Arduino

https://www.youtube.com/watch?v=_h1m6R9YW8c

https://www.youtube.com/watch?v=_h1m6R9YW8c


Dioder fungerer ved lav spænding, så de kobles kun til signalpinde og grund!

1) Kobl dioder (led) på:
- >> kobles til ”G” (eks. ved pin 12)
R >> Signal ved Pin 10 
B >> Signal ved Pin 11
G >> Signal ved Pin 12 

2) Indtast program

3) Ændr program, så I kan lave:
• Rød, Grøn, Blå
• Lilla, Gul, Turkis og Hvid
4) Lav et lysshow, hvor farverne skifter

Grøn by med solceller: Dioder  



1) Forbind jeres sensorer til analog pin nr. 0
• - forbindes til G (Ground)
• V forbindes til + (Volt)
• S forbindes til S (Signal) 

2) Kobl til USB-port og start Scratch 4 Arduino

3) Afprøv:
Hvad reagerer sensoren på? 
Hvilke min og max værdier kan man få?
Hvordan tror I den virker? 

Key Switch Shock Tilt Photo Analog Temp

Grøn by med solceller: Sensorer



Sensor: elektronik, der registrerer omgivelser – to typer: 

• Kontakt (forbindelse/ikke forbindelse): knap, rystesensor, tiltsensor…

• Modstand der afhænger af omgivelse: lys, temperatur, lydstyrke, magnetisme… 

Analog: output er en værdi Digital: output er HIGH eller LOW

Forbindes til: 

• Strømkilde: Midterste pin forbindes til Volt og – forbindes til Ground

• Signal: S kobles til et S ved A0-A5 for analogt output og et S ved 2-3 for digitalt output

Key Switch Shock Tilt Photo Analog Temp

Grøn by med solceller: Sensorer



Grøn by med solceller: Sensorer

https://www.youtube.com/watch?v=KQHyXT9aNY4

https://www.youtube.com/watch?v=KQHyXT9aNY4


Kontakt: to tilstande (slukket/tændt)

>> Enkelt at oversætte til 0 og 1

Modstand: lang række tilstande

>> en digital skala må defineres ud fra:

• Skala: hvad er det mindste og største output?

• Præcision: hvor præcise er output fra sensor?

• Opløsning: hvor mange tilstande er der brug for?

Opgave: afprøv lyssensor og temperatur sensor

• Hvilke min og max værdier kan man få?
• Hvor præcis er den? Samme tal eller skifter det?

Grøn by med solceller: Sensorer



1) Knap kobles til A0 og Diode til 10, 11, 12

2) Få diode til at starte ved tryk på knap

3) Skift knap ud med lyssensor

4) Få diode til at starte ved skift i lysniveau

5) Få diodens farve til at afhænge af lysniveau: grønt – lyst; blåt – mellem; rødt - mørkt

Grøn by med solceller: Sensor styrer dioder  



https://www.youtube.com/watch?v=a8pPQdaNc3I

Grøn by med solceller: Analog til digital

https://www.youtube.com/watch?v=a8pPQdaNc3I


Kvantisering: i processen med at gøre et 

analogt signal digitalt bruges:

1) En opløsning i bits:

• 1 bit >> 2 tilstande

• 2 bit >> 4 tilstande

• 3 bit >> 8 tilstande…

2) Grænseværdier der afgør tilstand

Eks: 0, 0.71, 1.42, 2.13, 2.84, 3.55, 4.26

Grøn by med solceller: Analog til digital



1) Indtast flg. program

2) Udvid til flere kombinationer, så det følger skemaet ovenfor 
Ved hvilke grænseværdier skal der skiftes? 

3) Overvej: kan det bruges til en smartflower?

Grøn by med solceller: Sensor styrer dioder  

Mørkt

Grøn Blå Rød

Grøn Blå Rød

Grøn Blå Rød

Grøn Blå Rød

Grøn Blå Rød

Grøn Blå Rød

Grøn Blå Rød

Lyst



Grøn by med solceller: Sensor styrer motor  



Grøn by med solceller: Sensor styrer motor  
1) Kobl motor til digital pin 8, og fotosensorer i A0 & A1 

2) Indtast flg. program og afprøv

3) Juster de to kalibreringsværdier, så solcellearmen følger lyset bedst muligt



Beskriv et setup, hvor robotten ikke leder efter solen, når det er mørkt. 

Beskriv en ændring af robotten, så den også kan følge solen vertikalt (op/ned)? (se evt. video)

Hvad skal kopieres/ændres i programmet for at robotten kan følge solen vertikalt?

Hvilken anden strategi en at følge solen med fotoceller kan bruges? Beskriv det med pseudokode

OPGAVER


