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Idébeskrivning – vad är den övergripande idéen med roboten och vilka
utmaningar skall den lösa eller förbättra?
Idén med roboten är att den ska hjälpa sjukhuspersonalen med att
besöka och undersöka människor i hemmet. Då slipper de som jobbar
på sjukhus att bli smittade och de kan istället hjälpa dem som kommer till
sjukhuset.
- Målgrupp – Vilka målgrupper kommer ha nytta av roboten? Hur ser behoven ut och
anpassningarna därefter? Den här roboten är till för alla som är sjuka och inte vågar gå ut
och smitta andra. Den hjälper också sjukhuset för då kan den komma hem till dig så slipper
doktorer åka hem till dig.
- Design – Hur samverkar form och funktion? Den ska kunna ta corona test eller kolla om
någon har feber. Den har en cylinderformad kropp för att roboten ska vara så lik en
människa som möjligt. Vissa kanske inte uppskattar att det kommer en robot som inte ser ut
som någon människa.
Tekniska lösningar – Vilka lösningar kommer användas till tex rörelse, interaktion med
omgivningen, energiförsörjning samt hållbara materialval (den verkliga roboten)? Det är två
rör och en boll som man sätter in i ett av rören med ståltråd och det andra röret limmar man
på på bollen. Då kan armen röra sig på ett enkelt sätt. vi har också händer som kan röra sig.
Vi ritade av en hand på en bit kartong och klippte ut den, sedan fäste vi snören i varje finger
så att när vi drar i snörena så den ska kunna böja på fingrarna.
- Hot och möjligheter – Vad finns det för faror med att vi vill ersätta människor med robotar?
Vilka kan de positiva effekterna vara?
Farorna kan vara att vi skapar så många att “robotar dem utrotningshotar” människan. Det
kan också var dåligt för då är det kanske är så dem som hade jobbet innan roboten kan bli
av med det. Det positiva med robotar är att man kan programmera dem så att de hjälper till
med vad som helst.

Skisser måttsatta i tre vyer (behöver ej vara skalenligt)

Vår första skiss

Vår andra skiss framifrån

vår andra skiss från sidan

vår andra skiss bakifrån
- Flödesschema som beskriver hur roboten är programmerad (i tex scratch)

- Loggbok – enkel dokumentation och utvärdering av arbetsprocessen

Datum: 6/10 -2020
Idag har vi skissat och diskuterat på hur våran robot ska se ut. Alla har fått säga sin
idé.

vårt samarbete har fungerat bra vi gjorde en blandning av allas idér.
Det vi hade kunnat göra bättre var att komma på en lösning snabbare.

13/10- 2020

idag har vi planerat om vem som ska ta med vad. Vi kom också fram till att vi ville ha en rund
kropp istället för en rektangelformad kropp för att vi ville att det skulle se ut lite mer som en
människa.
23/11-2020
idag la vi på papermarshe på robotens kropp. Vi har kommit på ett sätt att göra armar som
rör sig, ena armen är typ klar men vi har fingrarna kvar och den andra armen. Roboten fick
bli lila med silvriga armar och ben. först hade vi tänkt oss att hela roboten skulle vara silvrig,
men vi ändrade det till att kroppen och skorna är lila och armarna och benen är silvriga.

24/11-2020
Idag har vi skrivit på rubrikerna målgrupp, design, tekniska lösningar och hot och
möjligheter. Jag har skrivit massa saker. vi har också kommit på utseende

30/11-2020

Idag har vi gjort en hand som kan böja på fingrarna och ett par ben som jag sydde byxor till.
Vi har skor till fötterna för att den ska hålla balansen enklare.

8/12-2020

Idag har vi satt på en arm och satt fast fötterna i skorna och hittat ett ansikte som vi vill ha.
Jag var ute och letade stenar som vi skulle lägga i skorna, så att fötterna skulle bli tyngre så
att den ska stå stadigt.

Nu har vi satt på ena armen.

Nu har vi satt på skorna på fötterna.

Det hära ansiktet ska vi ha.

Här limmar vi fast en liten kartongbit så att stenarna och fötterna inte ska åka ut.

Här är byxorna som jag gjorde, men behövde lite hjälp för att först försökte jag limma ihop
dem med limpistol, men det gick inte så jag fick sy med symaskinen och symaskinen har
svårt för att sy i limpisols lim, så jag fick be om hjälp.

14 dec 2020

I dag har vi gjort ögon av pärlplattor och satt på båda armarna

