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Idébeskrivnng 

 
Roboten ska hjälpa polisen att lösa problem som dom inte kan lösa. 
T.ex om det hänt ett mord så kommer roboten dit och läser av stället och när roboten 
har läst av stället så vet den vem som gjorde mordet och kan fängsla den person.   
 
 
Målgruppen 
Den hjälper polisen men hjälper också övriga människor att känna sig trygg i 
samhället. 
 
Design  
Den ser ut som en enhjuling med en överkropp, den har ett öga så den kan se med, 
filma och ta kort med. Den har också en mikrofon.  Policeman är 2 m hög och 80 cm 
bred. 
 



 

 

 
 
 
 
Tekniska lösningar 
Den har ett hjul den rullar med, den har en kamera på huvud och fungerat som en 
sensor, den har tal och hörförmåga. Den laddas med solceller som som den har på 
hatten den går också på månljus. Han är gjort av återvunnen metall t.ex bilar dens 
hjul kommer också från bilar t.ex volvo 740. 
 
 
 
 
Hot och möjligheter  
Hot som finns är att policeman kan råka blanda ihop oskyldiga människor och 
brottsliga människor. Policeman kan även råka fängsla fel person och i värsta fall 
kan den råka köra över en människa . Möjligheterna  som finns är att han hjälper 
samhället, göra jobbet och ge trygghet till andra människor. 



 
 
 
 
Loggbok 
Onsdag 11/11 -20 
Ida presenterade uppdraget och visade filmer. Gruppen brainstormade olika 
problem. 
Torsdag 12/11 -20 
Börja skissa robot och planera. 
Tisdag 18/11 -20 
Intervju med experter frågor och svar. 
Torsdag 19/11 -20 
Klar med miniaturen av roboten och börjat på teknisk rapport. 
Onsdag 25/11 -20 
Klar med teknisk rapport. 
Torsdag 26/11 - börjat programmering. 



Onsdag 2/12 -20 
Hela programmeringen försvann. 
Torsdag 3/12 -20 
Nästan klar med programmering. 
Onsdag 9/12 
Klar med programmering. 
Torsdag 10/12 -20 
Finishing touches/ färdig med allt. 


