
Et ekspeditionshold på 2 personer, har på en hundeslædetur på Indlandsisen i Grønland 
tabt en metalbeholder ned i en sprække i isen. Beholderen indeholder prøvetagninger fra 
iskerneboringer og andre uerstattelige videnskabelige data – derfor skal den reddes op inden 
den forsvinder i dybet. 

Beholderen ligger nu i 25 meters dybde, og det er umuligt at få en person derned. Beholderen 
ligger på en afsats i isen, og der er fare for at den glider op til 6 meter længere mod venstre.

Holdet har slået lejr på stedet, men grundet afstandene og en voldsom snestorm i området er 
det kun muligt at få hjælp frem via helikopter. Isens overflade og gør det desværre umuligt at 
lande på stedet. Derfor skal alt bjærgningsudstyr hejses ned fra helikopteren, og da man ikke 
kan være sikker på at kunne gennemføre mere end én flyvning, har ledelsen besluttet, at der 
kun må landsættes udstyr – ingen personer.
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Design brief

I er blevet bedt om at udvikle en kran, der kan skilles ad, så den kan være i helikopteren i én 
flyvning, og samtidig let kan samles og anvendes af de 2 videnskabsfolk. 
Kranen skal kunne nå beholderen i 25 meters dybde – også hvis beholderen glider 6 meter mod 
venstre. Beholderen er lavet af jern og nikkel, derfor kan kranen udstyres med en magnet, der 
fastholde beholderen mens den hejses op fra sprækken.

Materialer/teknologier

• LEGO Mindstorm
• Snor og trisse
• Magnet og beholder
• Model af metalbeholder
• Bærbar PC 

EV3

Med de udleverede materialer skal I konstruere en kran, der kan:

• Skilles ad så den kan være i helikopteren og derefter nemt   
 samles af de 2 havarerede videnskabsfolk på indlandsisen.
• Hejse en magnet fra bordkanten til en ”metalbeholder” på   
 gulvet og derefter hæve beholderen til bordhøjde.
• Dreje eller køre 6 meter (her cirka 20 cm) til venstre langs   
 bordkanten og derefter gentage ovennævnte øvelse.


