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Idébeskrivning – vad är den övergripande idéen med roboten och
vilka utmaningar skall den lösa eller förbättra?
Vi tycker att ett problem i sjukvården är att på en reception kan personalen lätt bli smittade
när dem ex. tar i samma penna som den sjuka. Då vill vi ersätta en robot istället för
människan. Vi tror att våran idé kan bli något i framtiden och att det kommer underlätta
mycket. Roboten kommer kunna gör fler saker samtidigt, som inte människan kan lika lätt,
det kommer göra att den kan ha olika positioner och då kan även bristen på personal inom
sjukvården minska.

- Målgrupp – Vilka målgrupper kommer ha nytta av roboten? Hur ser behoven ut och
anpassningarna därefter?
Alla målgrupper allt från unga till gamla som kommer till akuten, vårdcentralen eller
sjukhusen. Helt enkelt alla som behöver hjälp.
Ett behov för roboten är del att kommunen kommer behöva köpa den för att kunna skicka
till alla akuter, vårdcentraler och sjukhusen. Alltså är det ingen personlig robot.
- Design – Hur samverkar form och funktion?
Ett klot till huvudet och rektanglar och kuber till kropp. Inne i kuberna/rektanglarna finns
det mycket utrymme för programmering till den verkliga roboten. Den ska ett runt huvud för
att dels kunna likna ett människohuvud och att den kan uppfattas snällare om den har runda
former.
- Tekniska lösningar – Vilka lösningar kommer användas till tex rörelse, interaktion med
omgivningen, energiförsörjning samt hållbara materialval (den verkliga roboten)?
Armarna ska kunna röra sig för att bli mer rörligare och kunna gör mer saker. Hjulen ska
också röra sig så roboten kan flytta positioner. Roboten ska drivas av elektricitet och
programmeringen ska sitta i den fyrkantiga kroppen så det får plats.
- Hot och möjligheter – Vad finns det för faror med att vi vill ersätta människor med
robotar? Vilka kan de positiva effekterna vara?
Hot kan vara att folk kanske hellre vill träffa en människa för lite mer personligt. Det bra är
ju att samtidigt hjälper roboten så det inte blir brist på personal.
Positiva saker kan vara att roboten inte kan bli smittad och att roboten kan göra många
saker på samma gång som kan göra att den underlättar och gör att bristen på personal kan
minska.

Skisser måttsatta i tre vyer (behöver ej vara skalenligt)

-

Flödesschema som beskriver hur roboten är programmerad (i tex scratch)

-

Loggbok – enkel dokumentation och utvärdering av

arbetsprocessen

Datum: 6/10 -2020
Idag har vi kommit överens om vilket problem vi ska ha samt vilken lösning vi har på
problemet. Vi har valt inom sjukvården och att roboten kan ersätta personal på vissa
arbetsplatser. Vi har skissat olika alternativ och är överens hur dem kommer se ut på
ett ungefär.

Datum: 13/10 - 2020
Idag har vi skissat klart på våran robot och är klar med våran idé. Vi har bollat idér och nu
har vi bestämt vilken idé vi ska bygga.

Datum: 20/10-2020
Idag har vi valt namn till våran robot. Vi har gjort ett flödesschema ocksåoch bilden på
flödesschemat finns lite längre upp.

Datum: 16/11-2020
Idag har vi börjat bygga på våran robot. Vi har byggt underdelen samt mittendelen.

Datum: 17/11-2020
Idag har vi pratat med en tjej från Chalmers och vi har fått lite råd om hur vi kan göra våran
robot bättre.

Datum: 23/11-2020
Idag har vi påbörjat med huvudet på roboten. Vi använde paper mache.

Datum: 30/11-2020
Idag fortsatte vi med roboten och gjorde klart huvudet och började på armarna. Vi gjorde
även en rörlig del i roboten.

Datum: 1/12-2020
Idag har vi gjort ett flödesschema och gjort våran skiss lite mer lik våran nuvarande robot.

