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PROGRAMMER EN AUTOMATISERING

GLOBAL KONKURRENCE
Danske virksomheder konkurrerer på et globalt marked, hvor pris ofte er
afgørende for, hvilke produkter forbrugerne køber.
Produktionsomkostningerne i Danmark ofte er markant højere end i
mange andre lande, så er der risiko for, at danske produkter ikke kan
sælges, da de er dyrere end andre landes.
Svaret på den udfordring kan være automatisering af
produktionsprocesser, hvor maskiner og robotter overtager dyrt og
ensidigt manuelt arbejde.

VIDSTE DU AT…
•

Produktiviteten for danske virksomheder kan øges
med op til 25 % ved at automatisere produktionen

•

Der er op til 42 mia. kr. at spare ved at automatisere
dele af produktionen for danske virksomheder

Kilde: Teknologisk Institut

Danske produktionsvirksomheder er kendt for høj kvalitet og styring af
produktionsprocesser. En del af succesen hos den danske industri skyldes
blandt andet, at virksomhederne har udviklet innovative og fleksible
automationsløsninger, der kan optimere produktionen. Her er fejl og
produktionsstop en bekostelig affære, som derfor skal minimeres og
afhjælpes hurtigst muligt.
I dette forløb skal i arbejde med virksomhedsteknologier, hvor
automatikteknikeren spiller en centrale rolle i forhold til optimering af
produktionen og automationsprocessens funktion.

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL 7. – 10. KLASSETRIN

PROGRAMMER EN
AUTOMATISERING
Mange grøntsagsavlere står i samme situation hvert år - Et KÆMPE
udbytte af grøntsager, når høsten falder, som de ikke kan nå at spise.
Grøntsager er ikke kendt for at have lang holdbarhed og ender derfor
tit i skraldespanden. Det stiller avlerne overfor udfordringen: Hvordan
kan man undgå madspild og samtidig forlænge grøntsagernes
holdbarhed? Avlerne må tænke i alternativer, fx udvikling af en
automatiserings-enhed til chutneyfremstilling, så de får glæde af
deres høst i en længere periode og nyde grøntsagernes
smagsoplevelser på alle tidspunkter af året.
Produktionslinjen skal anvende ny teknologi, så der produceres med
høj grad af automation, således at menneskehænder kun bruges til
udvikling, vedligeholdelse og fejlsøgning.

•

Programmer delelementer til en produktionslinje, der kan løse
opgaverne:
o Transportere glassene på et transportbånd
o Start/stop en motor, når der står et glas ved et
påfyldningssted
o Måle afstand under påfyldning, som kan registrere når
glasset er fyldt
o Sortere låg til glassene efter farve
o Løfte låg fra A til B. Du kan evt. bruge en magnet til at holde
lågene.

•

Et samarbejde mellem

og

Saml flest muligt af jeres elementer fra jeres produktionslinje,
så den kan løse flere af opgaverne efter hinanden.

