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Användningsområde

Ett av dom stora problemen i naturen idag är all den 
skräp som slängs i havet. Det finns allt från glas till plast 
till pant och aluminiumburkar. 

Djuren som bor i havet får i sig all denna skräp och tror 
att den är mat. Deras magar blir fyllda av skräp och dom 
har längre inte plats för all den mat som dom behöver 
för att kunna överleva. 

Våran robot ska hjälpa till att lösa detta problem genom 
att åka runt i havet och samla skräp med en av sina 
långa tentakler. 

För att kunna komma ut i vattnet åker den ut med en 
båt. Båten släpper ner bläckfiskarna i vattnet och dom 
åker iväg och plockar skräp. Sedan när dom har fyllt sin 
behållare så åker de tillbaka igen till båten och lämnar 
allt skräp samt laddar om sina batterier. Sedan åker den 
ut igen och fortsätter plocka skräp. 



Design Robotens form liknar en bläckfisks för att roboten ska 
kunna smälta in lite men också för att bläckfiskar har 
många ben. Med dom dan den snabbt ta sig framåt med 
sina armar. Med tentaklerna kan den plocka skräp och 
sedan stoppa det i sin ”mun”. Sedan så kommer skräpet in i 
dess ”kropp” och där förvaras det tills roboten kommer till 
The Mothership och lämnar skräpet. När den plockar skräp 
så lägger den in det i sin mun där det krossar skräpet för att 
få mer plats och sedan skickar den in det i behållaren. 

Roboten har fem ögon men bara två av dom är synliga. En 
längst ut på kroppen (längst fram). Två synliga på var sida 
av kroppen (som på en vanlig bläckfisk) och en på var 
tentakel. Behållaren för skräpen ligger i kroppen och håller 
sedan skräpet i sig till den kommer tillbaka till båten. 
Bläckfisken ska ha starka färger för att kunna skrämma 
andra djur. 



Energi

För att kunna få energi så använder den solpaneler. Den 
har extra batterier så att den i värsta fall kan simma 
tillbaka med dom ifall det skulle behövas. I basen (en 
båt) så finns det solpaneler som samler el. När 
robotarna kommer tillbaka igen för att få el så kan dom 
få av den elen som solpanelerna i basen har samlat 
upp. 



Målgrupp

Roboten har ingen direkt målgrupp men det är inte så bra att ha barn runt den. 
Barn kan bli rädda för den eller råka förstöra den. Därför är den för vuxna men 
främst är den för alla fiskar och havsdjur för den åker runt i vattnet och plockar 
skräp så djuren inte äter upp det. 



Loggbok
V.47 Torsdag
Vi diskuterade hur roboten skulle se ut och vara. Vi kom 
fram till att det skulle vara en bläckfisk som simmade 
omkring i havet och plockade upp skräp som den 
förvarade i dens ”kropp”. För att undvika rovdjur kom vi 
fram till att den skulle vara mycket färgglad, i naturen 
brukar färg användas för att skrämma rovdjur och för att 
visa sig vara farlig/giftig. En bläckfisk har åtta armar och 
två tentakler, vi tänkte ha armarna för att kunna simma 
framåt och tentaklerna som armar till att plocka skräp 
stoppa in dem i munnen och föra det till en påse i 
kroppen.

V.47 fredag
Idag diskuterade vi runt hur skräpet skulle bli plockat och 
hur den skulle identifiera att det var skräp. Skräpet skulle 
bli plockat av en av tentaklerna, stoppat i munnen (äta) 
och sedan skulle den bli lagrad i en påse som är i magen. 
När vi diskuterade runt ögonen så kom vi fram till att 
Den skulle ha fem ögon, en längst ut på änden av 
kroppen, en på var sida av huvudet och en på varje 
tentakel. Längden på våran robot ska vara  2 meter med 
kropp, armar och tentakler. Kroppen ska vara 1 meter, 
armarna en halv meter och tentaklerna 1 meter. Där en 
vanlig bläckfisk filtrerar ut sin avföring ska denna 
roboten ha en motor, den är bara till för ifall roboten blir 
jagad av rovdjur som inte blir avskräckta av färgen, då 
kan den fly med motorn i hög hastighet. 



V.48 Torsdag
Slöjdpass
Vi diskuterade hur ögonen skulle funka och kom fram till att den ska ha ett igenkänningssystem. Att man skulle kunna visa en bild för 
den och att när den väl är i havet så kan den känna igen alla fiskar och växter. Då skulle den kunna bara plocka skräp och inte några 
fiskar eller växter. Kroppen skulle vara täckt av solpaneler och när den inte var i havet skulle den få el från solpaneler som är på basen 
där dom lämnar skräp. Det gör att det inte skulle behövas någon el till roboten. 
När den rör vid något med sina tentakler så ska den kunna känna om något har puls, om den har det låter den det vara med om den 
inte har det och den matchar med bilderna på skräp så kan den ”äta” upp skräpet och ta med det till basen. Vi började fundera på hur 
basen skulle vara och kom fram till att den skulle antingen vara en båt eller en bas som ligger på stranden/vid sidan av vattnet. 
För att kunna få måtten till roboten så delade man alla mått med 5. Det gör att kroppen blir 20cm, armarna blir 10cm och tentaklerna 
blir 20cm.
Joar och Wilhelm skissade på roboten medans Sofia och John tittade på material för modellen och skrev loggbok. 

Loggbok



Loggbok

V.49 Fredag

Två av gruppmedlemmarna skrev på tekniska rapporten och en annan var sjuk. 
Den fjärde jobbade på att fixa och lista ut vilka material vi skulle ha till behållaren. 
Vi kom inte fram till något men vi bestämde oss för att vi skulle jobba mer nästa 
vecka. 



Loggbok

Torsdag 10/12

Vi byggde på roboten nere i slöjden. En av 
medlemmarna sydde ihop ändarna och två andra flätade 
benen. Sedan så skrev vi lite medan en av 
medlemmarna målade armarna. Efter att vi hade målat 
klart började en av oss tvätta allt, han lade allt i diskhon 
och sedan blev det bara en grön gul sörja av allt, det 
såg ganska kul ut. 

Fredag 11/12

Två av oss satt och skrev medans dom andra två 
jobbade på att bygga roboten. Det visade sig att när 
Joar jobbade under gårdagen så hade han missat att 
måla några små fläckar så dom fyllde vi in. 



Loggbok

V.51 Tisdag

Vi skulle fixa flärparna till sidorna av huvudet (fenorna) 
och försöka börja med att försöka fixa ögonen. Fenorna 
blev utklippta och pålimmade, det blev också ögonen

V51 Onsdag

Detta var sista dagen att bli klar, det var bara två av 
fyra gruppmedlemmar närvarande. Detta gjorde att 
det blev svårt att avsluta arbetet eftersom vi inte var 
helt klara. 



Mothership

För att bläckfiskarna ska kunna komma ut i havet blir 
dom fraktade av båtar. När båtarna väl är ute vid haver 
så åker bläckfiskarna ut genom akten av skeppet (längst 
bak). När bläckfiskarna väl blir mätta på skräp så 
återvänder de till baksidan av skeppet och åker in i 
avlastningsstationen. Sedan så lastar dom av allt skräp 
och laddar batterierna. Efter det så åker dom ut igen och 
fortsätter plocka skräp. 

Mothership kommer också ha andra vattentäta städ 
verktyg.



Skiss

Total längd: 2 M

Längd modell: 40cm

Total djup: 0.5 M

Djup modell: 

Total bredd: 0.5

Bredd modell:



Mun och skräppåse
Munnen krossar allt skräp som går igenom den. 
Sedan så blir skräpet förvarat i behållaren i 
kroppen. 

Efter att skräpet krossats av munnen så åker den 
in i skräppåsen och förvaras där till bläckfisken 
kommit tillbaka till basen. För att kunna få ut 
skräpet så kan man öppna en lucka som finns 
nästan längst upp på kroppen. 



Batterier och solpaneler
På utsidan av sin kropp ska bläckfisken ha 
solpaneler. Det gör att den kan ladda sina 
batterier och köra längre. Hela båten ska också 
ha solpaneler för att bläckfiskarna ska kunna 
ladda när dom kommer tillbaka. 

Våran robot ska ha ett batteri som den kan ladda 
genom solpanelerna. Då kan den ladda och åka 
vidare och plocka mer skräp. 



Nödmotor och bläckpåse

Nödmotorn är till för att bläckfisken ska kunna fly 
från andra rovfiskar. Med den kan den snabbt åka 
iväg och fly. Den är dock inte så naturvänlig, elen 
från solpanelerna räcker inte för att ge den nog 
med el. Därför behöver den extra batterier eller 
någon annan el. 

Bläckpåsen är för att skrämma iväg eller vilseleda 
andra rovdjur. Bläckpåsen ligger innanför 
nödmotorn. Det enda negativa med bläckpåsen är 
att  den kan läcka 



Bilder för den färdiga roboten



Tack för att du har 
läst våran 

presentation


