Framtidens samhällsrobot
Av; Small foots; Mina, Filippa, Elias J, Theo O,
Albin.

Skiss - robot

Skisser av roboten.

Först så tänkte vi ut en idé hur vi skulle bygga roboten. Sen tänkte vi ut en
prototyp men senare så kom vi på en bättre idé och satte propellrarna
liggande och inte stående. Vår robot hjälper till att samla skräp i parker och
på gator. Alla kommer att ha nytta av roboten eftersom att den städar upp
allas skräp.
Teknisk Rapport
Vi ska bygga en miljö robot. Roboten ska ha ett stort ”hjul” längst fram som
sopar in allt skräp i en behållare. Roboten ska också ha ett ”tak” av plast så att
man kan se skräpet i behållaren. Behållaren består utav en plastpåse som
fångar upp skräpet. På sidorna ska vi fästa hjul så att roboten kan rulla.
Vår robot kommer att städa skräp och det är bra för miljön. Det kommer att
gynna alla i slutändan.
En nackdel kan vara att det stör människor eller förstör allmänna platser.
Problemet med att vi vill ersätta människor med robotar är att människor
förlorar jobb och alla lägen så är inte robotar pålitlig. Fördelen med robotar
är att det hjälper oss i vardagen som att vi får med tid.

Materiallista

●
●
●
●
●
●

Träskiva
Pennor
Plastskiva
Lim
Sugrör
Gummiband

Loggbok;
Denna vecka;
Vecka 49- Denna vecka blev vi klara med en av delarna till roboten. Elias
sågade ut en träbit. Filippa och Mina skrev i dokumentet och byggde bitar.
Theo O och Albin gjorde ingenting.
Vecka 50- Denna vecka fortsatte vi att såga ut delar till roboten. Elias sågade
ut flera träbitar. Filippa och Mina hjälpte till att göra bita. Theo O sågade ut
två bitar som vi inte behövde. Albin ritade.
Vecka 51- Denna veckan gick Theo O och Mina ner till slöjden och byggde
klart roboten. Elias och Filippa gjorde filmen.

Bilder när Elias sågar. Först visste han inte hur han skulle göra, men han testade olika tekniker
och tillslut gick det väldigt bra.

Nästa vecka;
Vecka 50- Nästa gång ska Elias fortsätta att såga, Albin ska skriva med Theo
O. Filippa och Mina ska skissa och bygga bitar.
Vecka 51 -Detta var sista gången och vi försökte att bli klara. Sen så spelade
Elias och Filippa in en film om våran robot.
https://scratch.mit.e du/projects/451526959
Bilder på roboten;

