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Idébeskrivning – vad är den övergripande idéen med roboten och
vilka utmaningar skall den lösa eller förbättra?

Problem:
Vi tycker att det är ett problem att det finns för mycket skräp och sopor i städer och naturen.
Lösning:
Då har vi kommit på Sopbot, roboten åker runt på hjul och samlar in skräp från marken och
soptunnor. När roboten ser skräp med hjälp av en kamera på framsidan använder den sig av
två armar med klor på som plockar upp skräpet. Längst upp på roboten finns ett hål där
skräpet slängs. Det finns även ett litet mini vindkraftverk som laddar den längst upp. När den
blir full åker den till närmsta soptipp och lämnar skräpet där. För att veta om den är full har
den en kamera på insidan som läser av hur full den är. Den skickar även signaler till en liten
skärm på framsidan som visar hur många procent full den är.
- Målgrupp – Vilka målgrupper kommer ha nytta av roboten? Hur ser behoven ut och
anpassningarna därefter?
Våran robot riktar sig mot alla eftersom det är ett problem med sopor runt i hela världen. Alla
vill ju ha rena städer och inget skräp så eftersom våran robot löser detta så riktar den sig
mot alla.
- Design – Hur samverkar form och funktion?
Våran robot är anpassad till utomhus vädret genom att vara byggd av material som tål
nederbörd och andra väder. Våran robot är i en rätblocks form för att den rymmer mycket
skräp. Men också för att det är enkelt att bygga så att vi kan ha fler i världen och hålla jorden
ren. Dens långa arm som plockar upp skräpet och på grund av att den är så pass lång så är
den bra anpassad. Mini vindkraftverket längst upp på robot hjälper den att ladda.
- Tekniska lösningar – Vilka lösningar kommer användas till tex rörelse, interaktion
med omgivningen, energiförsörjning samt hållbara materialval (den verkliga roboten)?
Våran robot kommer att åka runt på hjul som är väldigt bra i städer där det finns mycket
gator och vägar. För att känna igen skräp har den blivit programmerad att plocka upp plast
och andra skräp typer. Den har fått se många olika typer av skräp och sopor och kan med
hjälp av den stora infon känna igen skräp. Själva “kroppen” är gjord av aluminium som är
väldigt hållbart för vind och regn bland annat.
- Hot och möjligheter – Vad finns det för faror med att vi vill ersätta människor med
robotar? Vilka kan de positiva effekterna vara?
Om roboten ramlar omkull kan skräp ramla ut. Människor som jobbar med att plocka skräp
får ofta väldigt låga månadslöner samt att det är ett väldigt tråkigt och slitsamt jobb. Vissa
människor skulle såklart förlora jobb men vi skulle också skapa jobb om människor jobbade
med roboten.

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 en idé, vi ska gör en robot som samlar skräp och
sopor, den heter Sopbot. Alla i gruppen började även att skissa roboten. Vi
samarbetade bra och alla i gruppen kom med varsin idé. Efter det röstade vi och en
idé vann, planen på roboten känns bra och verkligt.

Datum: 13/10 - 2020

Idag har vi ritat en skiss som har tre olika håll och kommit fram till vilka material som ska
användas för att bygga våran modell till roboten. Jag har skrivit till lite på idébeskrivningen.
Vi kom överens bra i gruppen och arbetet gick framåt.

Datum: 20/10 - 2020

Idag har vi bestämt vem som ska ta dom olika materialen och gjort ett flödesschema. Vi
gjorde även en idébeskrivning och vi skapade scratch konton. Vi provade på scratch och jag
testade många olika grejer man kunde göra och jag tyckte det var kul.

Datum: 16/11 - 2020

Idag började vi bygget på våran robot. Vi tog kartong, skar det i olika delar och målade det
grått. Vårt nästa steg är att göra toppen på roboten och armen.

Datum: 17/11 - 2020

Idag pratade vi med Wilma från Chalmers. Hon gav oss några bra och användbara tips till
våran robot. Efter det programmerade vi hur våran robot skulle funka på scratch:

Datum: 23/11 - 2020

Idag gjorde vi hjulen till roboten och undersidan. Vi stötte på ett problem med våran arm som
ska plocka upp skräpet, vi vet inte vad vi ska göra den av.

Datum: 30/11 - 2020

Idag klippte vi ner alla sidodelar till mindre delar för att prototypen blev väldigt stor. Vi
limmade ihop alla delar och la till hjul samt armar och ett mini vindkraftverk. På framsidan la
vi till en kamera och en mätare som visar hur full roboten är.

Datum: 1/12 - 2020

Idag har vi gjort ett flödesschema som innebär vad våran robot ska göra beroende vad
roboten ser. Vi har även skrivit till lite på idébedkrivningen och hot och möjligheter rubriken.

