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                Idébeskrivning 
Min robot Gertrud ska hjälpa till att skapa elektricitet till våra hem i framtiden. Gertrud ska 
med hjälp av en snurra kunna utvinna elektricitet från vattnet som forsar genom stuprören på 
våra hus då de regnar. Hon ska även kunna utvinna elektricitet med hjälp av vindens kraft. 
Detta gör att vi i framtiden som privatpersoner kan utvinna elektricitet själva även från vind 
och vatten. Då kan vi utvinna elektricitet genom vatten och vind och inte bara genom 
solenergi.  
 
Målet med roboten är att kunna utvinna EL fossilfritt i framtiden. 
 
 
 

                   Målgrupp 
Roboten är utformad för alla sorters målgrupper vilket gör att roboten måste vara anpassad 
därefter. Gertrud är utformad med extra bra hörsel vilket gör att hon kan fånga upp 
kommandon från människor med hög röst kapacitet och låg röstkapacitet.Detta eftersom att 
vi tänker att människor i olika åldrar har olika svaga och starka röster. 
 
 
 
 

                    Design 
Gertrud har ett glatt ansikte för att de är en kompis som är glad att kunna utvinna energi på 
ett hållbart sätt. På framsidan finns en kontrollpanel och en led display för att lätt kunna hålla 
koll på vad som händer. På displayen kan man se energinivån alltså hur mycket energi 
roboten genererar och hur laddat batteriet är. man kan även se hur snabbt snurran på 
roboten surrar.  
 
Längst upp på Gertrud har jag placerat ut en vind och vatten snurra. Jag har satt snurran  
längst upp för att med hjälp av benen som har en slags teleskopsfunktion i sig, kunna 
anpassa sin längd för om hon ska ta upp energi från stuprör eller om hon behöver komma 
högre upp för att kunna ta emot vindens kraft lättare. 
 
Jag har gjort Gertrud svart ,som är en ganska neutral färg för att hon ska kunna passa in i 
alla olika slags hem. Varför jag gjorde henne svart och inte vit eller grå är för att om hon 
hade varit i någon av dessa färger så skulle hon lättare blivit smutsig och små fläckar och 
märken skulle synas lättare . Men eftersom att färgen är svart så syns smuts inte lika tydligt . 
 
Öronen och armarna är runda för att bryta av mot de fyrkantiga och för att hon inte bara ska 
vara fyrkantig. Jag tycker att när hon har runda öron och armar så känns roboten lite 
mjukare än om hon bara skulle ha fyrkantiga delar. 
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         Tekniska Lösningar 
 



En riktig Gertrud är för det mesta byggd i stål för att kunna vara hållbart för miljön. Jag 
tänker även att materialet ska vara slitstarkt så att roboten ska hålla extra länge. Snurran 
uppe på “Huvudet” är gjord av tunnare metall för att kunna klara av det höga trycket från 
vinden och vattnet samt kunna ta emot svagare kraft och fortfarande kunna snurra bra. 
  
Roboten har en funktion i benen som gör att den kan bli längre och fånga upp vindens kraft 
lättare. Funktionen fungerar ungefär som teleskopben och hon justerar längden med hjälp av 
kommandon från människor. Gertrud har öron som fångar upp ljud från omgivningen vilket 
enkelt gör att hon lyssnar på kommandon såsom “stopp” eller “samla in energin från vattnet” 
exempelvis. Gertrud har ett eluttag på sidan som gör att man kan t.ex ladda telefonen enkelt. 
En bra sak med detta är att man då kan ladda t.ex telefonen från henne om kontakten är för 
långt bort . 
 
Gertrud har rörliga armar på sidorna som vinkar när batteriet är fulladdat. Armarna kan även 
flytta på föremål så att hon kan komma fram. 
 
 
 
 
 

          Hot och möjligheter 
 
Det finns bra och sämre saker med att ersätta människor med robotar. Om robotarna har AI 
kan de ta över vissa saker,jobb och uppgifter som människan har vilket är en fördel eftersom 
robotarna gör saker mycket effektivare,snabbare. Problemet är bara att med fler robotar som 
ersätter människans handlingar/ jobb förlorar ju människor sysselsättning och uppgifter. När 
människor förlorar uppgifter blir många arbetslösa vilket kan leda till ekonomiska problem. 
  
 Om man ersätter människor med robotar kan de även vara så att robotarna lurar oss till att 
göra saker som är dåliga eller farliga för oss och andra. Konsekvensen kan bli att robotarna 
sedan styr över många saker och att ägaren / företaget kan styra många saker efter sin vilja. 
Detta kan göra att många dåliga saker sker. 
 
Men att ersätta människor med robotar kan också vara bra och effektivt. Eftersom att robotar 
gör saker lätt och snabbt kan vi överlåta vissa uppgifter till robotarna så att  vi kan fokusera 
på att göra andra saker istället. På de sättet kan vi hinna med saker snabbare och få mer tid 
och hjälp till att lösa andra saker och jobba effektivare.  
 
 
De kan alltså vara bra och effektivt att ersätta vissa av människans sysslor till robotar men vi 
får vara försiktiga med de så att de inte tar över för mycket eller går över styr. 
 
 
 
 
 



Flödesschema 

 
 



   
 

Loggbok 
 
Vi har skissat klart på vår skiss av roboten och ritat upp våra delar till prototypen av roboten. 
Vi har även klippt ut delarna och limmat ihop några. 
 
Idag var jag själv vilket gjorde att jag inte hann med så mycket, men det jag gjorde va att 
sätta ihop de sista delarna på grunden och göra ögon och mun till roboten. Jag tänkte också 
ut en teknisk lösning på en prototyp av ett eluttag som ska sitta på roboten för att man ska 
kunna ladda sin telefon t.ex. 
 
Idag har jag också varit själv och då har jag målat roboten och limmat fast några delar. 
Detta tog ganska lång tid då limpistolen värmdes upp väldigt långsamt 
 
Även denna gång var jag själv vilket gjorde att jag inte hann med så mycket men jag byggde 
“eluttaget” som ska sitta på roboten. Jag började även göra ett par armar som ska ha en 
böjnings bar funktion i sig. Detta fungerar med hjälp av ett snöre som gör att när man drar i 
de kommer armarna att åka uppåt. 
 
Denna lektionen gjorde jag klart armarna och limmade på dem. Jag byggde även fyra 
fötter/ben som roboten ska stå på. Att den har fyra ben beror på att den håller balansen 
bättre då. 
 
Idag  gjorde jag en låda med en propeller på som ska sitta ovanpå roboten. Snurran gör så 
roboten kan utvinna energi. 
 
Idag limmade jag fast små bitar på roboten. Jag gjorde även en instrumentbräda så att man 
kan se t.ex hur snabbt snurran snurrar. Thea var inte här idag heller. De har hon inte varit 
resten av lektionerna heller. 
 
Denna lektionen fixade jag med lite tekniska saker på datorn så som flödesschema och den 
tekniska rapporten. 
 
Idag fortsatte jag med att fixa de sakerna som skulle vara klara på datorn. 
 
Denna lektionen gjorde jag klart allting och det kändes skönt att vara klar med allting.  
Hela arbetsprocessen har gått långsammare eftersom jag har varit själv genom hela arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


