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 Idébeskrivning: 
      Vi har konstruerat en robotdrönare som ska hjälpa till med att fånga 

upp växthusgasen koldioxid, vilket är huvudanledningen till växthuseffekten. 

 Växthuseffekten innebär att lager med gaser i atmosfären inte låter 

solljus kommer bort från jordens yta. Detta resulterar då i att det blir som i ett 

växthus som lagrar värme. Värmen leder till att isarna vid nord- och sydpolerna 

smälter, jordens medeltemperatur höjs också. Vissa forskare tror också att något 

som kallas ”the point of no return” kommer att ske. (Punkten utan återvändo). 

Detta är när vi inte längre kan rädda jorden.  

Utifrån detta kommer vår robot att angripa koldioxiden just i 

atmosfären. Robotens namn är ”GGC” (Greenhous-Gas Collector). Drönaren har 

fått namnet på grund av det faktum att den har rör vid båda sidorna som suger 

upp luft, som sedan filtrerar ut växthusgaser med fokus på Koldioxid och samlar 

denna i koncentrerad form. Den har också en inbyggd scanner som kan upptäcka 

var koncentrationen av gasen är som högs för att då kunna prioritera dessa 

områden. Denna gas samlas upp, filtreras i ett filter och sedan kommer den 

renade luften ut från baksidan.  

 Tanken är att den insamlade koldioxiden ska användas till växtnäring 

samt även på sikt kunna användas i framställningen av kolfibertrådar och grafen, 

vilket i sin tur kan användas till kompositmaterialet som drönarna är byggda av 

samt tillverkning av solceller. Vilket är robotens energikälla. 

 

Målgrupp: 
 Målgruppen för denna robot är alla människor, samt alla andra 

levande organismer på jorden. Detta genom att roboten hjälper till och renar 

luften från gas som har en skadlig påverkan för livet på vår planet. 

 

 

 



Design och tekniska lösningar: 
 Drönaren kommer att vara formad som en triangel, med den spetsiga 

sidan framåt. Detta för att minska på luftmotståndet då den flyger framåt. Den 

kommer ha fyra roterande propellrar på ovansidan som möjliggör att den enkelt 

kan navigera.  Själva styrningen kommer regleras av en inbyggd huvuddator som 

är förprogrammerad att styra robotens funktioner. Den kommer även innehålla en 

gps som hjälper roboten i sin navigering. Tanken är att varje enhet kommer att 

arbeta inom ett förbestämt område, kopplat till en viss tömningsstation.  

Måtten på den verkliga roboten kommer att vara 10 meter bred och 15 meter 

lång, samt ha ett djup på 5 meter. Den kommer också vara försedd med olika 

typer av sensorer.   

 Koldioxiden kommer att sugas in genom två stora insug som kommer 

att vara placerade en på varje sida av roboten. Dessa kommer att innehålla olika 

typer av filter som fångar upp CO₂ och släpper tillbaka den övriga luften. 

Koldioxiden lagras sedan i koncentrerad form inne i robotkroppen. När den är full 

återvänder den till en ”dockstation” på marken, där koldioxiden töms genom ett 

utsug från robotkroppen.  

Tanken är att koldioxiden som samlats in från atmosfären ska 

användas i koncentrerad form som växtnäring genom att den kommer föras in i 

närliggande växthus. Detta i sin tur leder till att koldioxiden omvandlas genom 

fotosyntesen till bland annat syre.  

Energikällan som driver dessa robotar kommer att vara solenergi som 

de samlar genom de solceller som finns på ovansidan av robotkroppen. Dessa är i 

sin tur kopplade till ett batteri som kontinuerligt laddas upp. Detta batteri 

fungerar som kraftkällan för robotens huvuddator, som i sin tur styr robotens 

funktioner.  

Vår tanke är även att ju fler robotar som skapas, ju större mängd 

koldioxid får vi in, då kan vi utveckla användnings-området för koldioxiden 

ytterligare och även börja tillverka grafen. Detta kan vi i sin tur använda i till 

exempel de solpaneler som driver robotarna.  

Koldioxiden kommer även att användas i tillverkning av 

kolfibertrådar. Dessa trådar i kombination med återvunnen plast kommer bidra 

till det kompositmaterial som denna drönare kommer tillverkas utav. Detta 

material kommer både bli lätt viktmässigt, samt mycket stark.  



Detta innebär då att koldioxiden även blir en källa för material i 

själva tillverkningsprocessen av drönarna, samt av tillverkningen av den 

förnybara energi som driver den framåt. 

 

Hot och möjligheter: 

 Det finns en risk att drönaren kan krocka med flygplan i deras banor, 

vilket vi förebygger med att drönarens dator är kopplat till olika flygcentraler som 

håller koll på flygplanens resvägar. Detta gör att drönaren kan ändra flygväg för att 

kunna undvika kollisioner. 

Möjligheterna för vår robot är mycket stora, då den arbetar för att 

växthuseffekten ska minska, då den kommer fånga upp koldioxiden som bidrar 

mest till den globala uppvärmningen. Detta kommer att leda till bättre 

levnadsvillkor än vad som finns i nutiden.  

 

Skisser: 

Ovanifrån: 

 



Sidan: 



 



Inifrån: 

 

Flödesschema:  

https://scratch.mit.edu/projects/4635

68133/ 

Loggbok: 

 
2020-10-12 

 Vi har bestämt oss för att börja arbeta med en robot inom miljö. Vi 

kom på olika förslag och kom tillslut på att vi skulle göra en drönare.  

 

2020-10-19 

 Vi började med skisser och lite lätt med modellerna.  

 

https://scratch.mit.edu/projects/463568133/
https://scratch.mit.edu/projects/463568133/


2020-10-23 

 Idag gjorde vi klart skisserna och förberedde frågor till handledningen 

med Chalmers. 

 

2020-11-03  

 Idag arbetade vi med den tekniska rapporten. 

 

2020-11-13 

 Idag fick handledning av två personer från Chalmers, som pratade om 

bland annat grafen vilket vi blev nyfikna på och började kolla upp vad det var.  

  

2020-11-27  

Idag började vi med att klippa ut några olika kartongbitar som vi ska 

använda till drönarens sidor och botten. Vi tejpade ihop delarna för att få en bra 

form på drönaren. 

2020-12-1 

Idag har vi börjat måla prototypen med svart och grå färg för att få en 

metallisk känsla på modellen. Sedan så har vi också klippt kanterna så att det inte 

skulle bli några lösa kanter, och tejpat ihop så att det ska hålla bättre.  

2020-12-11 

Idag påbörjade vi programmeringen i Scratch. 

 

2020-12-14 

 Idag har vi gjort färdigt det mest, tagit bilder, spelat in en info-film, 

färdigställt. 

 

2020-12-18 

 Idag skickade vi in vårt arbete. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Länk infofilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=jjEBmW215yI 

    

https://www.youtube.com/watch?v=jjEBmW215yI

