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Sammanfattning
Projektet Marvin var ett utvecklingprojekt med syftet att bringa kunskap till deltagarna i projektet.
Från starten av projektet så var tanken att vi skulle konstruera en robot som var möjlig att styra via ett
tangentbord vilket var kopplat till en dator. Den skulle dessutom ha en funktion för att beräkna
avstånden till framförvarande objekt och kunna hantera den informationen, samt att det skulle finnas en
vattenkanon på roboten vilken skulle vara möjlig att styra ifrån datorn.
Det främsta målet och den största utmaningen med roboten var att konstruera den på ett sådant vis att
man inte hade någon fördröjning utan att den hade en låg responstid

Under projektets gång så har ett antar förändringar gjort utifrån ursprungsplanen, men de huvudsakliga
funktionerna och tankarna har funnits krav genom hela projektet.

Att utveckla och framställa denna robot har frambringat mycket nya kunskaper, framför allt inom ämnen
såsom ellära och programmering emot hårdvara men också områden inom bearbetning av metaller och
användning av nya operativsystem och mjukvaruverktyg.
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1. Inledning
1.1 Projektet
Roboten Marvin är en datorstyrd robot som vi har skapat. Vi har använt oss av en dator som skickar ut
3,3 Volt respektive 5 Volt. Med hjälp ett program som vi kodade kan vi styra motorer som är
kopplade till ett batteri med spännigen 12 Volt.
Längst fram på roboten så sitter det en filmkamera monterad. Med hjälp av denna kameran kan
avståndet till framförvarande objekt mätas med en precision på några få millimeter. När kameran
detekterar ett objekt som befinner sig närmre än en halv meter så varnar kameran datorn och en
process startar som tvingar roboten att vända sig bort från objektet.

Från början var det tänkt att roboten skulle ha en vattenkanon monterad på toppen och att man skulle
kunna styra och skjuta med denna.
Dock så insåg vi ganska snart att det skulle bli extremt mycket arbete med detta, så det prioriterades
bort.

1.2 Bakgrund och tidigare forskning
Den första delen av projektet var att få igång all vår hårdvara. Detta innefattade en minidator som heter
“Raspberrypi”, filmkameran “Kinect”, våra motorer som ursprungligen hade suttit kopplade till
vindrutetorkare och batteriet som skulle förse allt annat med ström.
Alla dessa delarna var väl dokumenterade[1,2,3]. Detta var för min del väldigt värdefullt, eftersom att man
på så vis har en pålitlig källa till den information man behöver.
Senare i projektet när vi kodade styrprogrammet till vår minipc så fanns det även där bra guider och
dokumenterade exempel[4,5], vilket underlättade oerhört mycket.
Vi hade också en bok till vår hjälp angående elläran, denna boken heter “Mät styr och reglera med din
pc”. I den boken fanns mycket värdefull information. Dessutom så försågs vi med information från
Anders Andersson (Min far) och Rune Johansson (Lärare på elprogrammet, Väggaskolan).
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1.3 Syfte och frågeställning
Anledningen till projektet Marvin var i första hand Att lära oss hur man går tillväga för att bygga en
robot, allt från att börja rita och planera, till att bygga ihop allt och programmera den. Alltså så fanns det
inte något direkt problem, eller någon fråga som skulle besvaras bortsett från frågor såsom “Hur skall
man göra?”, “Vilka steg behövs för att få önskad funktion?” och “Vad är det som gör att detta
fungerar?”. För att sammafatta det, så var orsaken till valet av projekt att söka kunskap.

Dessutom så var jag väldigt intresserad av att lära mig att använda tekniken som behövdes och jag hade
under en tid funderat på att köpa utrustningen, så nu var ett bra tillfälle att göra det.
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2. Metodval och genomförande
I början av projektet så hade vi utformat en väldigt genomarbetad plan över projektet. Vi hade bestämt
att vi skulle koppla kameran till minipc:n, vi skulle göra ett kretskort specialgjort för projektet och vi
hade också gjort en planering över hur vi skulle fördela arbetet. Jag skulle koda bryggan mellan
kameran och datorerna, rita upp elschemat. Povel skulle koda bryggan mellan dator och hårdvara och
göra en cadriting över roboten. Sedan skulle roboten byggas ihop och kalibreras av oss båda.
Majoriteten av de beslut vi tog angående hur vi skulle gå till väga med projektet tog vi utifrån den
dokumentation som vi hade hittat .[15] Men vissa beslut tog vi också genom att tänka igenom de
alternativ som vi trodde oss ha.
Dock så var det i princip inget som följde vår planering.
Redan under den första projektveckan så konstaterade vi att vi var tvungna att ha en av våra bärbara
datorer med på roboten för att kunna kommunicera med kameran. Tydligen så var drivrutinerna inte
färdigutvecklade till processor arkitekturen “ARM”, vilken vår minipc hade.
När vi tog beslutet om att ha två datorer med på roboten, så kom vi också fram till att vi skulle bli
tvungna att kommunicera mellan dessa på något vis, beslutet togs om att det skulle genereras en textfil
och delas ut i ett nätverk som båda datorerna var uppkopplade till. Alltså fick båda datorerna tillgång till
filen. I denna filen så skulle det finnas information som skulle styra programmet som fanns på minipcn.
Men efter att ha funderat på detta ett tag, så konstaterades det att det enda meddelandet vi ville få fram
genom kameran var en varning då man befann sig för nära ett objekt. Detta ledde till att koden
rekonstruerade till att bli mer effektiv. Det behövdes ju nämligen inte lägga in några tecken i textfilen.
Dessutom så fanns det inget krav på att läsa i textfilen från minipcn, utan det enda som behövdes var
en kontroll för att se om filen existerade eller ej.
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Efter hand som projektet fortskred så stötte vi på flera olika problem, såsom att motorerna vi hade
införskaffat inte roterade lika snabbt. Detta löste vi genom att gå ner till fordonsprogrammet på skolan
och de gav oss ett antal olika motorer att prova för att försöka hitta två som fungerade tillsammans.
Lyckosamt nog så hittade vi två som gjorde detta!
Under en av de sista veckorna så fick vi hem de komponenter som vi behövde för att bygga vårt
kretskort, dock så upptäckte vi att en komponent som kallas för “optokopplare” inte skulle fungera,
eftersom att vi hade gjort en miss i beställningen. Den optokopplare vi hade köpt var gjort för en högre
spänning än den vi kunde framställa.
Detta ledde till att vi fick utveckla en ny lösning, för vi hade inte tid till att göra en ny beställning. Men
lycksamt nog, så kunde vi få tillgång till ett annat kretskort samma dag och detta kretskort var perfekt
för våra behov. Det enda som behövdes var lite omstrukturering i vårt tankesätt och några små
förändringar i koden.
För att bygga chassit till roboten så valde vi att göra det i plåt som var 2 millimeter tjock. Denna
plåten bockade vi till en låda med måtten 50*60*15cm, vilket betyder att det blev en hyfsat stor
låda.
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3. Resultatredovisning
3.1 Microsoft Kinect
Kinect är en kamera som företaget Microsoft tog fram 2010 i samarbete med ett företag från Israel som
heter PrimeSense. Från början så var kameran endast tänkt som en ersättning till den klassiska
handkontrollen som man använde för att spela tvspel med en Xbox360.
Enheten är utrustad med två stycken kameror med upplösningen 640x480 pixlar, samt en
infrarödkamera. Anledningen till dubbla kameror är att man kan göra en djupberäkning av objekt i
bilden genom att jämföra de två bilderna emot varandra. Den infraröda kamerans funktion är att kunna
detektera handrörelser ur ett tredimensionellt perspektiv vilket skapar möjligheter för mer avancerade
funktioner.
Mindre än en månad efter att kameran hade kommit ut på marknaden så var det ett företag vid namn
“Adafruit Industries” som släppte ett utvecklarbibliotek med öppen källkod. Med hjälp av detta
bibliotek så kunde man nu göra egna program som försågs med information från kameran.. Exempel på
projekt som använder sig av Microsoft Kinect är spel som styrs av kameran och man kan också få
möjligheten att skapa en interaktiv skärm med hjälp av att kameran ser vilken position dina fingrar har.[6]

Bild ovan: Microsoft kinect camera
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3.2 Raspberry Pi
Raspberry Pi (Förkortas: RPi) är en väldigt billig minidator som ungefär har samma mått som ett
kreditkort. Den är utrustad med två USBportar, en ethernet port, en HDMI port, ljudut, rcavideo,
strömkontakt, GPIOkontakter och en kontakt för att montera ett sdkort.
GPIO är en förkortning för “General Purpose Input/Output”. Förenklat så kan man se det som att man
kopplar en spänning som anod (pluspol) mot en komponent, sedan kopplar man katod (minuspol) mot
en GPIOkontakt. Då kan man genom datorn styra om man vill aktivera GPIO’n eller ej. Om man
aktiverar denna, så får man en sluten krets.[7]
Det krävs ett sdkort i datorn för att den skall fungera, kortets funktion har samma funktion som en
hårddisk i en vanlig dator, alltså ligger operativsystem och kritiska filer på denna.

Grundtanken med RPi var att det skulle finnas ett billig medel att använda i utbildningssyfte för
grundläggande datorkunskap. Dock så fick RPi en betydligt större marknad väldigt snabbt och enligt en
rapport så hade det sålts ungefär 500 000 enheter efter sex månader.[9]
Företaget som har utvecklat produkten, Raspberry Pi Foundation, är en välgörenhetsorganisation och
allt överskott skänks till välgörande ändamål[8]

Bild ovan: Raspberrypi och ett SDkort
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3.3 Elektronik
3.3.1 Yenka Technology
Yenka Technology är ett program som är utvecklat av ett företag som heter “crocodile clips”.
Programmet används för att göra kopplingsschema och elritningar. Det finns en hel del inlagda
komponenter inlagda i programmet, såsom resistorer, motorer, dioder och lysdioder.
Det går även att göra en testkörning av sitt system, detta är en väldigt bra funktion, speciellt för
nybörjare, men även om man planerar ett större bygge då det kan vara väldigt lätt att göra ett litet fel.
I en testkörning av ett system så agerar alla komponenter som de skulle gjort vid en riktigt körning. Om
man försöker göra en koppling som exempelvis kortsluter en krets, så kommer programmet indikera
detta, samt så visas det hur stor spänning och ström som hade gått igenom kretsen.[10]

Bild ovan: Kopplingsschema skapat i Yenka
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3.3.2 Relä
Ett relä är en elektrisk komponent som man slarvigt brukar säga att förstärker en spänning. För att
beskriva dess funktion på ett mer ingående vis så fungerar det genom att man har en styrspänning som
är kopplad till en spole. När denna spole för en tillräckligt hög spänning, så resulterar det i att en
strömbrytare slår till och när den strömbrytaren står till så kommer man sluta kretsen som man vill styra.
Ofta har den styrda kretsen en högre spänning, därav så kallar man ofta reläet för en förstärkare.
För att beskriva ett exempel så kan man har en styrkoppling som består av ett batteri på 3,3 Volt, som
är kopplat till en reläspole via en knapp. Reläet är i sin tur kopplat vidare till ett batteri på 12 Volt och
en elmotor som kräver 12 Volt för att starta.
När man klickar på knappen, så kommer det resultera i att reläet slår till strömbrytaren, vilket startar
motorn.
Anledningen till att man skulle vilja göra på detta vis istället för att bara sätta en strömbrytare i
kretsen med spänningen 12 Volt, kan exempelvis vara att man har en knapp som inte tål mer än
3,3 Volt.[7]

3.3.3 Motstånd
Motstånd/Resistor är en av de mest grundläggande komponenterna man använder. Genom att
använda ett motstånd så kan man reglera hur stor ström man vill sända in i en komponent.
Styrkan i ett motstånd mäts i enheter “ohm”(Ω).
Ett bra exempel på när man måste ha en resistor är om man har en lysdiod, som kräver en
ström på cirka 20 milliampere, tillsammans med lysdioden har man ett batteri med spänningen
12V, då kommer man behöva ett motstånd på 600 Ohm. Detta enligt en formel som är
U(spänningen)=I(Strömmen)*R(Motståndet)[7]
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3.3.4 Optokopplare
Optokopplaren är en komponent som man använder för att skydda känslig elektronik från att
förstöras vid eventuella fel.
Komponenten är en krets som består av två komponenter, en lysdiod och en fotocell.
När man skickat en tillräckligt hög spänning in i optokopplaren så kommer lysdioden börja ljusa.
Detta kommer detekteras av fotocellen, vilken är en komponent som reagerar på ljus. När
fotocellen reagerar så sluter den en krets.
Detta betyder att om man har en krets på 3,3 Volt som man vill använda som styrkrets, så kan
man placera den emot en optokopplare(1,2 på bilden nedan), som sedan är kopplad i en annan
krets med högre spänningar(3,4 på bilden nedan).[7]

Bild ovan: En Optokopplare
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3.4 Programmering
3.4.1 Python
Python är ett programspråk som används världen över. Det är framför allt känt för att det är väldigt
simpelt, det är lätt att lära sig grunderna och koden är relativt lättläst, eftersom att sättet man skriver
koden på är väldigt beskrivande.
En följd till att ett programmeringsspråk är lättanvänt är ofta att det klassas som högnivå språk. Detta
betyder att man arbetar långt ifrån hårdvaran, alltså är det ofta flera steg mellan den skapade
applikationen och processorn som skall bearbeta koden. Ett högnivå språk blir därför aldrig lika
effektivt som ett lågnivå språk (Kod som körs nära kärnan. Så som “C”, “Assembly” eller
Maskinkod). En annan nackdel med högnivå språk är att man ofta har bristfälliga funktioner för
minneshantering och liknande. För en programmerare som kodar små applikationer är detta i princip
helt irrelevant, men när man skapar större program som blir väldigt krävande så kan det krävas
välskriven kod, och då är inte Python eller liknande språk att föredra.
Python har också en stor fördel gentemot många andra språk. Hela språket är nämligen öppen källkod,
vilket betyder att den som har kunskapen kan redigera språket till agera på ett sätt som man finner mer
lämpligt för sina syften. Generellt sett så brukar inte behover för detta existera, men om det krävs i något
sammanhang så finns möjligheten.[11][12][13]
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3.4.2 C#
C# är ett programspråk som utvecklades av Microsoft. För att beskriva språket så kan man säga att
det framför allt är en kombination av Java och C++.
Anledningen till att Microsoft valde att bygga detta språk var för att man såg ett stort behov av språket.
Eftersom att Windows har en så enormt stor marknadsandel, så skapas i princip alla program för att
vara körbara i Windows. Man valde därför att skapa ett språk som var byggt för att på ett smidigare
och mer effektivt sätt kunna skapa program till Windows.
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4. Diskussion
4.1 Microsoft Kinect
För att samla in information om hur kinect fungerade och hur man utvecklade applikationer till den så
vände vi oss direkt till Internet Anledningen till detta är att det i princip inte finns några böcker om
ämnet. Dessutom så fungerar det minst lika bra att läsa information på Internet angående
programmering. Om det skulle vara någon information på Internet om kodning som inte stämmer, så
kommer man definitivt få reda på detta genom att prova koden som exemplen visar.

Efter att all information som behövdes för att kunna påbörja arbetet var insamlad. så började jag koda
ett program. Uppgiften för detta programmet var att detektera objekt som befann sig på ett avstånd
som var mindre än en halv meter ifrån kameran.
Det uppstod flera problem under utveckling av detta. Det första problemet som stöttes på var att det
var ganska svårt att få en rättvis sökfunktion, eftersom att man endast kunde beräkna djupet på 30 olika
pixlar varje sekund. Detta betydde att de resterande 307170 pixlarna som bilden bestod av, var
oidentifierade den sekunden.
Detta problem löste jag genom att dela in bilden i 25 mindre rutor. Alltså fanns det 25 rutor istället för
en stor, alltså var varje ruta 64 pixlar bred och 48 pixlar hög. Den första sökningen som sker kommer
vara en slumpvald pixel i den första rutan. Nästa sökning som sker är i ruta två. När programmet har
gått igenom alla 25 rutorna, så kommer det börja om i ruta ett igen.
Efter denna korrigeringen i koden så ansåg vi att vi skulle få ett tillräckligt rättvist resultat.

När detta program var färdig, så upptäcktes att reflektioner var ett enormt stort problem. Om man hade
kameran riktad mot ett fönster och gjorde en avståndsberäkning, så resulterade detta i att avståndet
blev noll. Vårt program var gjort så att varje sökning som gav ett värde som var mindre än 500
millimeter skulle ses som ett objekt vars avstånd var för kort.
För att lösa detta problem, så skapade vi en funktion som startade om man hade hittat en punkt med ett
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värde under 500 millimeter. Funktionen som startade gjorde en avståndsberäkning till närliggande
punkter för den detekterade punkten som kameran ansåg att befann sig på ett för kort avstånd. Om de
närliggande punkterna också befanns sig på ett avstånd som var mindre än 500 millimeter, så skulle
kameran rapportera till datorn att roboten befann sig för nära ett objekt och att det var dags att starta
processen som gjorde att roboten roterade ett halvt varv.
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4.2 Raspberry pi
4.2.1 Datorn
Raspberry pi är en dator som kan anväda ett antal olika distributioner av Linux. När vi skulle välja
operativsystem så stod det mellan två olika, “ArchLinux” och “Raspbian wheezy”.
Den version av Linux som vi valde att använda heter Raspbian wheezy. Anledningen till att det blev
denna, var eftersom att det fanns ett mer utbrett stöd för denna distributionen, alltså var det lättare att få
support om man skulle stöta på problem. Dessutom så ansågs Raspbian wheezy som
nybörjaralternativet. Ingen av oss hade jobbat med denna typ av datorer innan, så därför så känndes
det som ett bra val att lägga det på en tillräckligt låg nivå, för att kunna lyckas. Alla de funktioner som vi
sökte fanns i Rasbian wheezy, så därför hade det inte funnits någon anledning till att välja ett krångligare
operativsystem för detta ändamålet.

När operativsystemet var installerat och allt fungerade som det skulle, så beslutade vi oss för att
installera ett program som heter “PuTTY” på den bärbara datorn, vilket använde en teknik som heter
“SSH”(Secure Shell)[14]. Med hjälp av detta programmet så kan man koppla upp sig emot andra
enheter som är kopplade till samma nätverk som datorn med programmet på. Så med hjälp av detta
programmet så kunde vi styra båda datorerna genom ett tangentbord och en skärm. Detta är var väldigt
bra eftersom Raspberry pi är ganska svag i jämförelse med vad man är van vid. Men genom att
fjärrstyra den, så lägger man en del av belastningen på datorn som fjärrstyr.

Ett litet problem som uppstod med Raspberry pi var att vi inte hittade någon dokumentation eller
information angående GPIOkontakterna. Vi visste inte om dessa agerade som pluspol eller minuspol i
en elkoppling. Detta löste vi genom att använda en multimeter och mäta spänningen. Om man kopplar in
instrumentet på fel håll, så får man ett negativt värde på spänningen. Så på detta viset så kunde man
göra en enkel kontroll.
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Det största problemet som stöttes på i samband med Raspberry pi var att den inte kunde kommunicera
med kinect. För att lösa detta så tänkte vi första att vi skulle koppla kinect till en bärbar dator och sedan
en kabel mellan Raspberry pi och datorn. Där stötte vi på ännu ett problem. Raspberry pi har nämligen
inte stöd för att kopplas med nätverkskabel direkt in i en annan dator, utan man måste ha ett mellansteg.
Vi valde då att montera en router på roboten och med hjälp av den så skapades ett nätverk som
raspberry pi kunde hantera.

4.3.2 Python
Redan tidigt under projektets gång så dokumenterade vi väldigt väl vilken GPIOkontakt som skulle
vara kopplad till de olika delarna på kretskortet, så därför fungerade programmeringen i Python väldigt
smidigt. Vi kunde nämligen läsa oss till exakt hur vi skulle göra för att köra exempelvis framåt med vår
robot, genom att kolla på ritningen i yenka och sedan jämföra det med dokumenteringen av
GPIOkopplingarna. Så det är till belåtenhet.
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4.3 Elektronik
Elektroniken var utan tvekan det svåraste delen i projektet. I grund och botten så berodde det troligen
på att vi hade för lite kunskap om det i starten av projektet. Detta ledde självklart till att det blev svårare
att arbeta med det, men också att vi inte hade kunskap om vad som var rimligt att göra och vad man
kanske borde prioriterat bort.

Den första delen av elektroniken var att göra en ritning över det. Efter lite sökningar på Internet så
hittade vi ett program som heter Yenka. Detta program var till väldigt stor hjälp, för det utbildade oss
efterhand som man arbetade i det. Med hjälp av Yenka och Anders Andersson och så lyckades vi få
ihop ett tillräckligt bra el schema. Det kanske inte var helt smarta kopplingar och det kunde troligen
byggas på ett betydligt mer effektivt vis. Men det fungerade och det var vårt krav.
Från början tänkte vi koppla in GPIO från Raspberry pi (3,3 Volt) till ett relä som skulle förstärka
spänningen och i samma relä skulle vi koppla batteriet på (12 Volt). Detta blev vi dock avrådda ifrån av
el läraren Rune på skolan, eftersom att det är en väldigt stor risk att ta. Om det skulle bli något fel i en
koppling eller kortslutning, så kan det resultera i att strömmen går baklänges in i Raspberry pi och om
det hade hänt, så hade den garanterat brunnit upp. Men vi fick tipset om en elkomponent som heter
Optokopplare, dess funktion finns att läsa på under rubriken “3.3.4 Optokopplare”. Så med Runes
expertis så kunde vi utveckla projektet till att få ett bättre slutresultat.

När allt var uppritat i programmet så var det dags att beställa komponenterna som krävdes. Men det
var en komponent som blev problem, Optokopplare. När vi fick hem komponenterna, så upptäckte vi
att optokopplarens lysdiod inte var gjort för 3,3 Volt, utan den var gjort för 5 Volt.
Vi hade inte tid till att göra en till beställning för att få fram rätt saker, utan istället så fick vi försöka hitta
en annan lösning.
På samma sätt som vi hade gjort många gånger förut under projektet så rådfrågades Anders Andersson.
Han hade en litet minne av att han eventuellt hade ett kretskort som skulle kunna fungera tillsammans
med vår hårdvara med vissa modifikationer. Så vi gick ut och monterade ner elskåpet, sedan tog vi in
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det till vår robot och började undersöka om det skulle fungera. Efter en tids funderingar och tester, så
lyckades vi få det att fungera. Därmed var problemet med kretskortet löst!

I början av projektet så bestämde vi att roboten skulle drivas av två motorer för vindrutetorkare. Vi
åkte till en bilskrot för att inhandla dessa. Dock så var det en tanke som inte slog oss fören senare i
projektet, nämligen att dessa två behövde köra på samma hastighet, eftersom att vadera motor skulle
driva vadera hjul.
De två motorerna vi hade köpt hade en skillnad på 20 varv/minut, om man har hjul som har en diameter
på 40cm, så skulle detta innebära att den ena sidan skulle röra sig åtta meter längre varje minut. Vi
fundera länge på detta. En tanke som vi hade var om man kunde montera en resistor vid ena motorn för
att få motorerna att gå i samma hastighet. Dock så hade detta varit väldigt svårt när spänningen är på 12
volt så måste det vara väldigt små motstånd.
Vi löste det istället genom att gå till skolans fordonsprogram och tog kontakt med en lärare som heter
Patrik wåhlin och han hade tillgång till en motor som hade en varvskillnad på endast ett varv/minut.
Detta är försumbart, så med den nya motorn så fungerade allt som vi önskade.
Kvällen innan projektet skulle redovisas så stötte vi på ett väldigt stort problem. Alla komponenter var
kopplade till samma batteri. Men när man hade programmet igång till kinecten och sedan startade
motorera, så skapades ett spänningsfall. Dock så var det bara under en väldigt kort tid, men det var
tillräckligt för att kinecten skulle få för lite ström. Detta ledde till att programmet som var kopplat till
kinecten slutade fungera varje gång man startade motorerna.
Anledningen till att endast kinecten slutade fungera, medans Rasberry pi och router inte startade om,
beror troligen på att alla enheter förutom kinect har en inbyggt kondensator eller liknande krets som
fungerar som ett skydd på spänningsfall.
Eftersom att vi hade ungefär 8 timmar tills vi skulle redovisa, så hade vi varken tid att köpa ett batteri till,
eller få tag på en kondensator som kunde skydda kinect. Lösningen fick bli att gå ut och montera bort
batteriet från min gräsklippare och montera på roboten. Vi kopplade sedan all elektronik på batteriet
som tillhörde gräsklipparen, förutom kinect kameran. Kameran kopplade vi på det lilla batteriet. Efter
det så fungerade allt precis som önskat.
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4.5 Sammafattning av diskussion
För att sammafatta projektets gång, så skulle jag vilja påstå att vi har mött extremt många problem,
dock så är det viktigt att påpeka att inget av dessa problem har varit omöjligt att lösa. Självklart har det
inte varit en rak väg från start till mål, men det har alltid gått att lösa på ett eller annat vis.
Det har funnits många med kompetens inom området och vi har inte varit rädda för att fråga
dessa personerna, detta har självklart lett till att arbetsgången har gått betydligt myckte bättre än
om vi skulle ha försökt att lösa allt själva.
Men den största delen av projektet har vi självklart löst själva. Vi beräknar att vi har lagt ner cirka
34 timmar varje vecka, utöver de två projetveckorna som vi har haft, vilket resulterar i ungefär
170 timmar.
Ganska tidigt i projektet så bestämde vi oss för att minska lite på projeket, vi valde nämligen att
inte ha med vattenkanonen, vilket var tänkt från början. Så det blev en del förändringar. Men det
var nog ett klokt val, eftersom att det val väldigt mycket jobb även utan kanonen, så jag är nöjd
med faktumet att vi tog bort den.
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