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Sammanfattning 

I detta kandidatarbete skapas en animation för att visualisera 
användarinstruktioner för en balpress. Förberedelser utförs i 3D-
CADprogramvaran Geomagic Design 2014 innan arbetet med animeringen 
påbörjas i programmet SimLab Composer Animation. I förberedelserna rensas 
modellerna och modifieras. Modeller som saknas skapas. 
 
I detta förslag på visualisering av ett moment i användning av balpressen är i 
syfte att underlätta för brukaren hur den snabbt kan använda maskinen. 
Användarens perspektiv sätts i fokus hur den kan tänkas betrakta och uppfatta 
maskinen genom instruktionerna i animeringen.  
 
Genom utförd tekniksökning belyses behov och utveckling inom området 
komprimering genom balpressar. Aktuell forskning inom 3D-animering 
presenteras genom pågående samarbeten mellan studenter och företag. 
 
Inom arbetet föreslås förslag på produktförbättringar. 
 
 
Nyckelord:  
Animation, CAD-visualisering, balpress, tekniksökning, användar-
instruktioner 
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Abstract  

This Bachelor Thesis is a creation of an animation to visualize user 
instructions for a baler. Preparation of the 3D-models is performed in 
Geomagic Design 2014 before import into the program SimLab Composer 
Animation. Minimization of the 3D-models is required by sorting out 
unnecessary geometry. Additional work was made to create new models 
needed.   
 
This work is a suggestion on how to make an easy and quick start-up. An 
attempt to make an overall picture and understanding of how the user may 
perceive and comprehend the instructions in the animation. 
 
Through an accomplished technology search the needs and the developments 
in the field of compression in balers is highlighted. Current research in 3D 
animation is presented through ongoing collaborations between students and 
companies. 
 
In this the work there are proposed suggestions for product improvements. 
 
 
Keywords:  
Animation, CAD-visualization, Baler, Technology Search, User Instructions 
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1 Inledning  

Detta kandidatarbete i maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola har 
gjorts i samarbete med Nättraby Verktygs AB.  
 
Här presenteras syftet med arbetet, lite fakta om Nättraby Verktygs AB, hur 
balpressen används, vilka fördelar maskinen har jämfört med konkurrenterna, 
hur uppdraget genomförs med erhållet underlag och vad som händer under 
arbetet. Genom intervju av användare av balpress erhålls ett 
användarperspektiv. Med genomförd tekniksökning fås inblick av balpressens 
nytta och utveckling. 
 
Detta är ett resultat av ett samarbete som skett på distans i digitala forum. 
 
 
1.1 Syfte med arbetet 

Nättraby Verktygs AB är intresserade av att försöka tydliggöra säkerheten och 
underlätta utbildningen kring användandet av sina balpressar. Tanken är att 
genom CAD-visualisering skapa ett antal kortare instruktionsfilmer för de 
vanligaste arbetsmomenten och säkerhetsaspekterna kring användandet av 
produkten NP80-II. Filmerna läggs förslagsvis sedan upp på webben för att 
kunna nås av användarna.  
 
Produktförbättringar med inriktning funktionell design föreslås i rapporten. 
 
 
1.2 Nättraby Verktygs AB 

Nättraby Verktygs AB tillverkar balpressar i olika modeller och storlekar. 
Balpressarna används i olika typer av verksamheter för att pressa samman 
emballage som kartong och plast till hanterbara balar. Företaget ligger i 
Ronneby, har 17 anställda och har en omsättning på ca 16 MSEK.  
 
Med balpressen minskas volymen av det hanterade återvinningsmaterialet 
med upp till 90 %. För att göra detta så effektivt som möjligt bör balpressen 
placeras nära källan så att all intern hantering minskas. Detta ställer krav på 
att maskinen är kompakt och har en tyst drift. 
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Nättraby Verktygs AB utvecklar och tillverkar balpressar i nära samarbete 
med kunderna, vilket innebär att de kan bygga en unik kunskap och erfarenhet 
kring komprimering. Samtliga balpressar drivs med skruvdrift vilket medför 
både tyst och miljövänlig drift utan risk för läckage av t ex hydraulolja. [1] 
 
Balpressarna är ett mycket kostnadseffektivt steg mot källsortering och 
återvinning. Produktbredden ger användaren goda valmöjligheter för en 
anpassad och optimal lösning. 
 
 
1.3 Balpressen och dess funktioner 

Det är viktigt att först kontrollera att strömmen är säkrad antingen med 16A 
trög säkring för 400Volt/50 Hz/ 3-fas, 20 A trög säkring för 230 Volt/ 50 Hz/ 
3-fas eller motsvarande automatsäkring klass D. 
 
Sedan ska maskinen anslutas till strömuttag i väggen och huvudbrytaren på 
balpressens baksida vridas till, se figur 1. När de två vita lamporna tänds är 
balpressen redo att köras igång, se figur 2. Den ena vita lampan indikerar att 
maskinen är inkopplad och den andra lampan att maskinen kan startas. Innan 
start ska banddragning förberedas. 
 

 
Figur 1. Huvudbrytaren. [1] 
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Figur 2. Manöverenhet. [1] 

 
  

 
Innanför balpressens lucka sitter fyra bandrullar. Banden dras från rullarna 
och träs genom ett antal hål på balpressens insida. Bandens väg går bakom 
pressplattan och därefter till bandfästen på bottens framsida. En ögla görs i 
änden av varje band och träs in i hålen i listen. Banden låses genom att de 
trycks in i hålrummet på ryggens nedre del. 
 
För att kunna fylla maskinen med emballage ska pressplattan vara i övre läget 
av inkastöppningen. Genom ett tryck på startknappen startas en presscykel. 
 
Materialet som kastas i balpressen bör fördelas. Om kartonger komprimeras 
kan en större skiva läggas i botten för en bättre bal. Pressen startar 
automatiskt när luckan stängs och pressen komprimerar materialet.  
 
När blå lampa lyser kan inte mer material komprimeras och pressplattan håller 
ihop materialet. 
 
Dörröppning sker genom att dörrlåset öppnas och fånghaken trycks in. Nu kan 
bandning av det komprimerade materialet ske. Banden bakom pressplattan 
dras fram med hjälp av framdragningskroken. Banden ska klippas med 
marginal att en knut kan knytas genom öglan som lossas från listen. 
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Figur 3. Uttippning. [1] 

 
Dörren ska vara helt öppen innan uttippning påbörjas. För att åstadkomma 
uttippning trycks två knappar in samtidigt, dessa är uttippningsknapp och 
startknapp. Samtidigt som balen tippas ut rör sig pressplattan automatiskt 
uppåt. Balen kan tippas ut på en pall. 
 
 
1.4 Konkurrenter  

Nättraby Verktygs AB är en global aktör och kan erbjuda kunderna balpressar 
med låga inbyggnadsmått, dörrar och luckor som kan öppnas 180 grader och 
smidig uttippning av bal. De flesta konkurrenter har maskiner huvudsakligen 
med hydrauldrift, större inbyggnadsmått och högre ljudnivåer. Det är vanligt 
bland konkurrenterna att de registrerar sina produkter genom varumärken. 
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1.5 Tekniksökning av balpressar  

Sammanställningen omfattar uppfinningar av balpressar för komprimering av 
emballage som pappkartonger och plast. 
 
Sökningar är gjorda i Svensk Patentdatabas och Espacenet Worldwide Patent 
Search. Informationen är hämtad ur patent och bruksmönster och deras 
familjer från databaserna. När databasen Espacenet varit nedstängd har 
kompletterande info hämtats genom Google Search Patent. [2] [3] [4] 
 
Presenterade resultat av sökning från databaserna åskådliggörs oavsett status 
och storlek av patentfamilj eller realiserad produkt och utan kontroll av 
inbördes skillnader av krav i de olika nationella ansökningarna och utan 
validering av patentstrategier, orsak till upphörande av förnyelseavgifter, 
licenser, tvister eller uppköp. Se tabell 1.  
 
Sökning i PRV (Svensk Patentdatabas): 
Sök i all text: ‘bale press or balpress’ 
B Förfaranden, transporter 
B65  Förpackning, etikettering, materialhantering, transportörer, 

hantering av trådformigt och banformigt material, 
sophantering  

B99  Förfaranden och transporter i övrigt  
 
Sammanfattning på svenska av innehållet i IPC:s klasser. [5]  
 
Sökning i Espacenet Worldwide Patent Search: 
Title or abstract:  ‘bale press’ 
B Performing operations; transporting 
B30 Presses 
B65 Conveying; packing; storing; handling thin or filamentary material 
 
Sökresultat ur Svensk Patentdatabas har även hittats genom Espacenet. 
Sökresultat i den världstäckande databasen via Espacenet av ’bale press’ i 
’title or abstract’ gav 1026 träffar medan ’bale press’ i ’title or abstract’ i 
kombination med ’B30’ och ’B65’ som ’IPC classification’ gav 122 träffar. 
[3] 
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Patent med innehåll som exkluderades ur sökningen:  
- Circular or spherical bales. 
- Cloth covering, netting, shrink wrapping. Foil. 
- Side bale ejection application.  
- Refuse collecting vehicle. 

 
- Collector wagon. 

 
- Cutting devices, fixed knives, binding with wire, Draht - de (wire - 

en), binding needle, passage needle. 
 

- Cotton, wool, textile, long fibrous material, loose fiber material 
comprising short-length fibers or fibers of high slipperiness, fibre 
flocks. 

 
- Crop, malt, hay, dried gras, stalk, fodder, Lucerne, loose peat, 

tobacco, loose media, pulp (= a soft moist of shapeless mass of 
matter), bulk, slab, scrap, household refuge, PET bottles, electric 
copper. 

 
- Fermentable materials, Feuer Abfaeller, harvested material, 

compressible materials, scrap material such as refuse. 
 

- Municipal solid waste. 
 

- Refuse and other waste, with high compacting effect, applicable in 
underground locations. 

[3] 
 
Sökresultatet kompletteras med ’Nättraby Verktygs AB’ som ’applicant’  
genom Espacenet Worldwide Patent Search. [3] 
 
17 relevanta uppfinningar hittades mellan år 1970 och 2012. Sökningen visar 
att utvecklingen av balpressar tog fart i slutet av 60-talet med inkomna 
patentansökningar år 1970. Nättraby Verktygs AB var bland de första med 
patentansökningar, bl a i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. En 
konkurrent har utmärkt sig med att skydda sin utveckling med 
immaterialrättsliga skydd sedan 1980-talet. Se diagram 1 och tabell 2. [2] [3] 
[4] [5] 
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Patenten speglar genom sina citerade dokument behov av att minska manuellt 
arbete i början av 1900-talet, emballering av gröda och skräp och ökat behov 
av komprimering, bortfortsling och sortering. 
 
Utvecklingen under dessa år återspeglar ökat ansvarstagande med minskad 
användning av plast och metall vid baltillverkning. Se tabell 3.  [2] [3] [4] [5] 
 
Denna tekniksökning av balpressar är bara ett exempel på en sökning. Med 
andra sökbegrepp erhålls andra resultat. 
 

Tabell 1. Sökresultat  [2] [3] [4] [5] 
 

Patent nr Titel Sökande  Vad 

D
ri

ft
 

T
yp

 

B
an

dd
ra

gn
in

g 

GB1331183 (A) Baling press Nättraby 
Verktygs 
AB 

Maskin 
och 
funktion. 

Sk
ru

v 

V
er

tik
al

 

M
an

ue
ll 

DE2145704 (A1) Stehende Ballenpresse Nättraby 
Verktygs 
AB 

Maskin 
och 
funktion. 

Sk
ru

v 

V
er

tik
al

 

M
an

ue
ll 

EP2478757 (A1)  Baling press Schwelling 
Hermann 

Snör-
nings-
metod. 

H
yd

ra
ul

is
k 

H
or

is
on

te
ll 

A
ut

om
at

is
k 
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Patent nr Titel Sökande  Vad 

D
ri

ft
 

T
yp

 

B
an

dd
ra

gn
in

g 

DE102009050890 
 (A1)  

Baling press for use in 
e.g. paper industry for 
tying e.g. compressed 
loose materials into 
channel bale, has 
pulling broaches 
provided with 
manually operated 
switching unit for 
switching strapping 
operation 

Schwelling 
Hermann  

Maskin 
och 
funktion. 

H
yd

ra
ul

is
k 

H
or

is
on

te
ll 

M
an

ue
ll 

US2010095854 
(A1)  

Device for producing 
compressed bales   

SIB 
Strautmann 
Ingenieurb
uro Gmbh 

Anord-
ning för 
framställ-
ning av 
kubiska 
balar. 
H

yd
ra

ul
is

k 

V
 +

 H
 

- 

US5699727 (A)  Method of manually 
tying bales in waste 
material presses 

Schwelling 
Hermann 

Manuell 
metod att 
knyta 
balar. 

- 

V
er

tik
al

 

M
an

ue
ll 

GB1503450 (A)  Binding of bales in box 
baling presses   

Lindemann 
Maschfab 
Gmbh 

Metod att 
knyta 
bal. 

H
yd

ra
ul

i
k

H
or

is
on

t
ll

M
an

ue
ll 

EP1038776 (A2)  Method and tool for 
manually binding a 
compacted bale of 
material in a bale-
press   

Schwelling 
Hermann 

Metod 
och 
verktyg 
att knyta 
och 
spänna 
balband. 

- 

V
er

tik
al

 

M
an

ue
ll 
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Patent nr Titel Sökande  Vad 

D
ri

ft
 

T
yp

 

B
an

dd
ra

gn
in

g 

DE10131165 (A1)  Method for strapping a 
pressed bale of 
material in the shaft of 
a bale press, involves 
use of a strapping 
material which is cut 
into a length 
determined before the 
pressing operation 

Schwelling 
Hermann 

Apparat 
och 
metod att 
snöra bal 
mha 
färdig-
klippta 
band. 

- 

V
er

tik
al

 

M
an

ue
ll 

DE10119192 (C2) Baling press has 
pressure ram movable 
in baling channel, 
channels for insertion 
tool, pressure plate, 
opening gaps and 
closure pieces   

Paal Gmbh Maskin 
och 
metod att 
trä band. 

H
yd

ra
ul

is
k 

V
er

tik
al

 

M
an

ue
ll  

DE4336437 (A1)  Baling press Bermatin-
gen Maschf 

Maskin 
och 
funktion. 

- 

V
er

tik
al

 

M
an

ue
ll 

DE4210247 (A1)  Two-stage compacting 
process for sorted 
industrial waste - 
involves collecting 
waste at point of 
production in separate 
containers which are 
wheeled into press and 
form part of 
compression chamber 

Hubert 
Eing 
Textil-
veredlung 
Gm  

Sätt att 
pressa 
olika 
material 
och 
sortera i 
separata 
behållare 

H
yd

ra
ul

is
k 

V
 +

 H
 

M
an

ue
ll 
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Patent nr Titel Sökande  Vad 

D
ri

ft
 

T
yp

 

B
an

dd
ra

gn
in

g 

DE4201086 (A1)  Process and device for 
automatically binding 
bales with at least one 
plastic strap 

Siegfried 
Sommer-
feld 

Metod att 
fästa 
balband 
emedan 
balar 
produc-
eras 
löpande. 

H
yd

ra
ul

is
k 

H
or

is
on

te
ll 

A
ut

om
at

is
k 

WO2014072028 
(A1) 

Baling press for loose 
material to be pressed   

Unotech 
Gmbh 

Metod 
och anor-
dning att 
fästa 
balband . H

yd
ra

ul
is

k 

V
 +

 H
 

A
ut

om
at

is
k 

DE3238573 (A1)  Fixing device for the 
binding strips in baling 
presses for waste 
materials and method 
for the fixing of such 
binding strips in baling 
presses 

Schwelling 
Hermann 

Sätt att 
styra var 
bandet 
ska 
omsluta 
balen. 

- 

V
er

tik
al

 

M
an

ue
ll  

DE3238542 (A1)  Binding-strip guiding 
and drawing device for 
waste-material baling 
presses of vertical 
construction 

Schwelling 
Hermann 

Skapa 
spår för 
att dra 
fram 
balnings-
band för 
att kunna 
klippa 
och 
knytas. 

- 

V
er

tik
al

 

M
an

ue
ll 
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Patent nr Titel Sökande  Vad 

D
ri

ft
 

T
yp

 

B
an

dd
ra

gn
in

g 

EP1683408 (A1)  Bale press Paal Gmbh Band-
ning och 
förseg-
ling 
längs 
skapan-
det av 
bal. 

H
yd

ra
ul

is
k 

V
 +

 H
 

A
ut

om
at

is
k  
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Diagram 1. Resultat av antalet uppfinningar över tiden.  [2] [3] [4] [5] 
 

  
 
 

Tabell 2. Uppfinningar  [2] [3] [4] [5] 
 

 

N
ät

tra
by

 V
er

kt
yg

s A
B

 

Li
nd

em
an

n 
M

as
ch

fa
b 

G
m

bh
  

Sc
hw

el
lin

g 
H

er
m

an
n 

H
ub

er
t E

in
g 

Te
xt

ilv
er

ed
lu

ng
 G

m
 

Si
eg

fr
ie

d 
So

m
m

er
fe

ld
 

B
er

m
at

ig
en

 M
as

ch
f 

SI
B

 S
tra

ut
m

an
n 

In
ge

ni
eu

rb
ur

o 
G

m
bh

 

Pa
al

 G
m

bh
 

U
no

te
ch

 G
m

bh
 

Period Sökande 

A
nt

al
 

[år] SE DE DE DE DE DE DE DE DE 
1970-1979 2 1               3 
1980-1989     2             2 
1990-1999     2 1 1 1       5 
2000-2009     2       1 2   5 
2010-2012     1           1 2 
Summa: 2 1 7 1 1 1 1 2 1 17 
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Tabell 3. Äldsta citerade dokument i tekniksökningen av balpressar.  [2] [3] 
 

Patent nr Titel 

Sö
ka

nd
e 

Vad 

C
ite

ra
de

 

Publicerad Titel Sökande 

US5699727 
(A)  

Method 
of 
manually 
tying 
bales in 
waste 
material 
presses Sc

hw
el

lin
g 

H
er

m
an

n Manuell 
metod 
att knyta 
balar. 

U
S9

53
32

9 
(A

) 

1910-03-29 Sugar -
cane 
bund-
ler 

Abraham 
Gartenberg 
[US] 
 
Ginaca 
Henry 
Gabriel 
[US] 

U
S1

14
21

88
 (A

) 1915-06-08 Baling 
press 

Alsteel 
Mfg 
Company 
[US] 

DE3238542 
(A1)  

Binding-
strip 
guiding 
and 
drawing 
device for 
waste-
material 
baling 
presses of 
vertical 
construc-
tion 

Sc
hw

el
lin

g 
H

er
m

an
n Skapa 

spår för 
att dra 
fram 
balning-
sband 
för att 
kunna 
klippa 
och 
knytas. 

G
B

15
62

23
 (A

) 

1921-06-30 Appar-
atus 
for 
baling 
fodder, 
alfa, 
cork 
and the 
like   

Victor Coq 

U
S1

11
27

23
 (A

) 1914-10-06 Paper-
press 

Schick 
Charles 
[US] 
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2 Metod 

För att kunna CAD-visualisera de olika momenten i användandet av 
balpressen måste några förberedelser göras. 
 

 
Figur 4. Balpress originalmodell.  [1] [6] 

 
Modellen balpressen modifieras och rensas genom att detaljer tas bort från 
modellen så att filen minskar i storlek för att vara hanterbar under arbetets 
gång. Balningsbanden behöver ändras och anpassas. Detaljer som t ex 
framdragningskrok och spärrband skapas och läggs till i modellen.  
 
Modellerna exporteras som *.stp-filer och importeras i SimLab. Material och 
färg väljs på balpressen. Ljuset anpassas för att hålla bakgrunden neutral på så 
sätt att den inte tar för mycket uppmärksamhet. 
 
Att hålla animeringen kort, enkel och koncis för säker användning och 
hantering av balpressen är avvägd mot intressanta funktioner och finesser som 
finns i animeringsprogrammet för att budskapet ska förmedlas tydligt.  
 
 
2.1 Utvärdering av programvaror 

Vid start av examensarbetet saknas programvaror och ritningsunderlag. 
Företaget behöver utvärdering av val av programvaror. Detta moment ingår 
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inte inom ramen för detta examensarbete och är alltså ett tillägg. Se tabell 4. 
[1] 
 
De animeringar som skapas inom projektet är avsedda att användas i 
företagets intresse. Tillgängliga program eller sådana som kan införskaffas 
som studentlicenser får inte användas i kommersiella syften. Det innebär att 
möjligheten att kombinera 3D-CADprogramvaran Autodesk Inventor 
Professional 2014 (Inventor) från hela utbildningsprogrammet tillsammans 
med fria programvaror för animering utgår. [7]  
 
Arbetet fortskrider med företagets 3D-CADprogramvara Geomagic Design 
2014 (Geomagic), förr vid namn Alibre Design. [6] 
 
Företaget använder animeringsprogrammet Keyshot. Företaget bestämmer 
dock att arbetet skall utföras i ett av företaget icke tidigare utprovat 
animeringsprogram SimLab Composer Animation (SimLab). I utvärderingen 
ingår att undersöka möjligheten att nyttja endast en licens under 
examensarbetet. Det visar sig att varje licens begränsas till en användare för 
installation på högst två datorer utan möjlighet att arbeta samtidigt på båda 
datorerna. [8] 
 
Utvärdering efter installation av testversionerna av Geomagic och SimLab 
begränsas av att filerna inte kan sparas. Överföring mellan programmen 
fungerar därför inte. Alster som skapas kan inte användas utan bara provas. 
Tillgång till maskinens reservdelslista medges men inte ritningsunderlaget. [6] 
[8] 
  
Det är viktigt och nödvändigt att förbereda CAD-underlaget inför 
animeringen. Detaljer kan inte med lätthet läggas in i SimLab i efterhand. 
Borttagna detaljer kan inte återskapas i animeringsprogrammet. [8] 
 
Avinstallation av testversioner av programmen Geomagic och SimLab och 
sedan installation av programvarorna får konsekvenser att producera ritningar 
inte medges vilket behövs kunna skapas för att effektivt kunna arbeta med 
3D-CADmodellerna. Detta försvårar och försenar det praktiska arbetet vid 
användandet av modellerna. Dessa modeller är sin tur är uppbyggda flertal 
andra modeller. Samtidigt behöver filstorlekarna minskas på animationerna. 
[6] [8] 
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De stycklistor som kan genereras genom Geomagic visar sig vara upplagda 
enligt struktur anpassat monteringsflödet vid den lokala tillverkningen och 
inte efter principen konstruktionsunderlag med 
huvudsammanställningsritning, underliggande sammanställningsritningar och 
detaljritningar. [6] [8] 
 
Eftersom uppbyggnaden av strukturer av detaljer i Geomagic försvinner vid 
överföringen till SimLab finns således detaljer i olika namngivna nivåer i två 
olika strukturer. [6] [8] 
 
Att visualisera knytning och kapning av balningsband är det svåraste att lösa. 
Det är först vid installation av programmen som leverantören meddelar att 
SimLab inte kan åstadkomma korsande banor. Här väljs andra sätt att lösa 
dessa begränsningar. [8] 
 
Vid animation faller vissa sekvenser ifrån, t ex lampor som ska tändas och 
släckas i vissa givna lägen. [8] 
 
Vid överföring av animation till *.avi-fil försvinner dekaler vid 
uppspelningen, t ex om skylt läggs till i SimLab som dekal. Dekaler finns 
dock kvar vid uppspelningen av animationen i *.mp4-fil. [1] [8] 
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Tabell 4. Översikt programvaror 
 

Program K
om

m
er

si
el

lt 

O
pe

n 
so

ur
ce

 

K
rä

ve
r 

lic
en

sa
vt

al
 

Frihet att 
publicera Användningsområde 

3D
-C

A
D

 Inventor x - x - Design, 3D-animering 
LT. 

Geomagic  x - x Ja. Avtal. Design. 

A
ni

m
er

in
g 

SimLab  x - x Ja. Licens. Industritillämpningar 
Blender - x - Ja. Film, tv och spel. 
Keyshot x - x -  
Automotive x - x -  
3D max x - x -  
Maya x  x - Film, tv och spel. 
Pencil - x - Ska ej användas. 2D 
OpenFX - x - Ska ej användas.  

 
Listan över tillgängliga animeringsprogram är lång och utvärderingen har 
endast omfattat några fåtal program p g a begränsning i tid. 
 
Studentlicenser av Geomagic kan exportera till filformaten enligt bilaga 1 och 
SimLab till filformaten enlig bilaga 2. [6] [8] 
 
 
2.2 Anpassning av 3D-modell  

Original modellen måste modifieras i Geomagic för att kunna anpassas 
balpressen för animationen banddragning. Efter modifiering exporteras 
modellen som en *.stp fil för att kunna importeras i animeringsprogrammet. 
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2.2.1 Geomagic Design 

I Geomagic finns många funktioner under ikonerna partmodellering, ytor, 
vyhantering och analys samt moduler.  
 
Under ikonen partmodellering finns funktion för att skissa, redigera, lägga till 
material, skära bort material, skapa gängor, se figur 5. Det finns funktioner för 
referens, geometriomvandling och direktredigering. 
 

 
Figur 5. Partmodellering. [6] 

 
Under ikonen Ytor finns verktyg för att modifiera och konvertera samt trimma 
modell, se figur 6. 

 

 
Figur. 6 Ytor. [6] 

 
Under ikonen vyhantering och analys hittas verktyg för analys, vylägen och 
vytillval, se figur 7. 

 

 
Figur 7. Vyhantering och analys. [6] 
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Under ikonen moduler finns modulhanterare och Trace Parts Library, se figur 
8. 

 

 
Figur 8. Moduler. [6] 

 
 
2.2.2 Balningsband 

I originalmodellen balpressen är delar av banden stela och inlagda med enkla 
raka linjer. De representerar inte banddragningen i verkligheten. Banden 
modifieras för att ge betraktaren en verklighetskänsla vid iakttagelse av 
animationen. Se figurerna 9-15.  
 
Enligt Nationalencyklopedin ” … den bästa animationen skapas genom 
konstnärligt bedömd iakttagelse av verkligheten, inte ren kalkering.” [9] 
 

 
Figur 9. De stela balningsbanden. [6] 
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Figur 10. De stela balningsbanden har ännu inte blivit modifierade. [6] 

 
 

 
Figur 11. De stela balningsbanden. [6] 
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Figur 12. Banden modifieras och bandrullarna skapas och läggs till. [6] 

 
 

 
Figur 13. Banden hänger ned något för att skapa en verklighetskänsla. [6] 

 



30 

 
Figur 14. Under animationen både döljs och visas de olika delarna av 

balningsbanden i de olika sekvenserna. [6] 
 
 

 
Figur 15. Öglan fästs i hålet. [6] 
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Figur16. Balningsbanden trycks in i hålrummet i ryggens nedre del. [6] 

 
 
2.2.3 Framdragningskrok 

Framdragningskroken är en detalj som saknas i CAD-modellerna. Den skapas 
och hämtas in i modellen balpressen. 
 

 
Figur 17. Framdragningskrok [6] 

 
 

2.2.4 Spärrband 

Spärrband är elastiska korsande band för att förhindra ilastning av 
fyllnadsmaterial ovanför pressplattan. Dessa band anpassar sig efter 
pressplattans förflyttning i höjdled under maskinens drift. Se figur 18. 
 
 
 



32 

I arbete med att framställa animeringar har tre lägen av pressplattan 
definierats enligt tabell 6: 

 mittläge - vid start av maskin, installation, banddragning, indikering 
färdig bal, 

 högt läge – vid bandning av bal och uttippning, och 
 övre läge – vid ilastning och pressning. 

 
I övre läge syns inte spärrbanden i animering. [1] [6] 
 

 
Figur 18. Röda spärrband visar när pressplattan är i mittläge och blå band i 

högt läge. [6] 
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Tabell 5. Pressplattans olika lägen och förändring av spärrbanden. [1] 
 

Mittläge Mittläge 

  

Högt läge Övre läge 
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Inbördes avstånd mellan infästningspunkterna till spärrbanden kan erhållas 
genom uppmätning i 3D-modellen. [6]                     
 

 

  

 

Figur 19. Identifierade detaljer för infästning av spärrband. [6] 
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Figur 20. Spärrband – mittläge [6] 

 
 

 
Figur 21. Spärrband – högt läge [6] 
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2.2.5 Pressplatta 

 
Figur 22. Minnesanteckningar för att identifiera detaljer till pressplattan 

under pågående arbete. [6]  
 

I de olika planerade animationerna har pressplattan olika lägen. I CAD-
modellen döljs parter för att identifiera detaljer som ingår i pressplattan. Detta 
är tidsödande. [1] [6] [8] 
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Figur 23. Pressplatta inför de olika lägena. [6] 
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2.2.6 Modeller inför animering  

Rulle med balningsband skapas samt knopp till kulhandtagen. En sax skapas 
till den planerade animationen bandning av bal och en pall och en bal till den 
planerade animationen uttippning.    
 

 
Figur 24. Rulle med balningsband. [6] 

 

 
Figur 25. Röd och svart knopp till kulhandtagen. [6] 
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Figur 26. Sax inför bandning av bal. [6] 

 
 

 
Figur 27. Pall inför uttippning. [6] 

 
 

 
Figur28. Bal inför uttippning. [6] 
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2.2.7 Förlorad data vid överföring 

Uppbyggnaden i 3D-modellen innehöll importerade filer som försvann vid 
export av *.ad_*-filer till import av *.stp-filer i SimLab, bl a knopparna till 
kulhandtagen. Se figur 25. [6] [8] 
 
Uppbyggnaden av strukturer i 3D-modellen försvann vid import i SimLab och 
varje detalj fick letas upp vid byggandet av sammanställningar i 
animeringsprogrammet för att kunna öppna dörrar, vrida upp dörrlåset osv. 
Detta är ett tidsödande arbete. Det finns inga möjligheter att ange detaljer 
löpande eller i efterhand. Missas en knapptryckning måste sammanställningen 
göras om. Likaså om detaljer behöver inkluderas. Då måste arbetet göras om 
eller skapa nya sammanställningar. [8] 
 
Balpressen är uppbyggd av olika 3D-modeller och det är nödvändigt att 
lokalisera detaljer genom att behöva gå in och ur dessa. Det hade varit en 
fördel om det erhållna underlaget innehöll information om ingående detaljer. 
[1] [6]  
 
 
2.3 Färgsättning och materialval 

Det finns många olika material och färger att välja på balpressen och dess 
detaljer. Ett exempel på vad som finns är färger och mönster på olika material 
som olika träslag, metalltyper och plast. En sammanställning på färger och 
mönster på balpressens detaljer finns i bilaga 3. 
 

 
Figur29. Material Library [8] 
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Figur 30. Manöverenhet [8] 

 
 

 
Figur 31. Maskinskylt [8] 

 
 

 
Figur 32. Handtag på balpressens kortsidor. [8] 
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Figur 33. Balpressen [8] 

 
 

 
Figur 34. Spärrband, uttippningsband (gult), magnetbrytare (röd), kåpa 

(röd). [8] 
 
 

 
Figur 35. Pressplatta och framdragningskrok. [8] 
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Figur 36. Öppen balpress. [8] 

 
 

 
Figur 37. Balningsband [8] 

 
 
2.4 Ljussättning  

Ljussättningen är en del av visualiseringsarbetet och i figur 38 finns olika 
ikoner och några av dessa används. Ljuset flyttas på samma sätt som andra 
detaljer, se 2.5 Animation. 
 

 
Figur38. Ikoner för ljussättning. [8] 
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2.5 Skapa animation 

Efter en hel del förberedande arbete ser balpressen ut som i figur 39.  
  

 
Figur 39. Balpressen [8] 

 
I SimLab behöver flera små detaljer sättas samman till en. Detta gäller dörren 
och dörrlåset. Dörren består av många komponenter och anledningen till 
sammanfogning av dörrens detaljer är att det då kan tryckas endast en gång 
för att flytta den sammanfogade detaljen.  
 

 
Figur 40. Tredje ikonen från vänster heter Create Assembly och hjälper till 

att foga samman delar. [8] 
 

Ikonerna i figur 41 har använts i syfte att dölja respektive visa detaljer i 
animationen. Det går att styra tiden när detaljer visas/döljs. 
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Figur 41. Första ikonen till vänster är till för att dölja en detalj och den 

andra trycks in för att visa. [8]  
 

Ikonen 3DMove används flitigt för att flytta en vald detalj i tre dimensioner 
eller rotera den i tre dimensioner, se figur 42.  

 

 
Figur 42. Ikonen 3DMove används för att flytta en detalj i tre dimensioner. 

[8] 
 

Ikonen i figur 43 används då 3DMove ska flyttas på önskad plats på en vald 
detalj. 

 

 
Figur 43. Denna ikon flyttar 3DMove. [8]  

 
Ikonen till vänster i figur 44 används för att växla mellan vyerna fram, bak, 
sidovy, toppvy och bottenvy. Ikonen till höger växlar mellan parallell vy och 
perspektivy. 
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Figur 44. Default Wiew och Switch between Parallell and Perspective Wiew. 

[8] 
 
Ikonen Zoom to Object innebär att med ett enda tryck zoomas den markerade 
detaljen in, se figur 45. 
 

 
Figur 45. Zoom to Object [8] 

 
Ikonerna Undo och Redo används för att ångra och återta en aktivitet, se figur 
46. 
 

 
Figur 46. Undo och Redo [8] 

 
På tidslinjen i figur 47 skapas rörelsehändelser för att sedan spela upp dem 
som en animation. 
 
För att registrera rotation eller flytt av önskad detalj ska markören flyttas till 
önskad tid i tidschemat. Detaljen ska roteras eller flyttas och markören flyttas 
igen i tidschemat. Under denna tid aktiveras inställningar för start och stop för 
en rörelse. 
 
För att svepa i banor med kameran så definieras ett utgångsläge. Capture 
Camera Key Frame väljs för att registrera visningsläget i tidsschemat vid 
exempelvis tiden satt till 0. Nästa visningsläge registreras när ny tid väljs i 
tidschemat och enter trycks in och Capture Camera Key Frame väljs igen. 
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Figur 47. Timeline [8] 
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3 Resultat  

 
3.1 CAD-visualisering av användarinstruktion 

Uppgiften i detta kandidatarbete är att skapa en animation där man med hjälp 
av CAD-modeller visar de olika momenten i användningen av balpressen i ett 
animeringsprogram.   
 

 
Figur 48. Bakgrunden görs grå och neutral och golvet mörkt. [8] 

 
Det som visas först är balpressen i en neutral miljö. Golvet är mörkgrå och 
väggarna ljusgrå för att inte ta allt för stor uppmärksamhet hos betraktaren. 
 
Området kring dörrlåset zoomas in och haspen lyfts sakta uppåt och dörrlåset 
vrids i horisontell riktning. 
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Figur 49. Dörrlåset öppnas. [8] 

 
 
Kameran förflyttas uppåt för att visa fånghaken i dörren och när den låses 
upp, se figur 50. 
 

 
Figur 50. Fånghaken trycks in. [8] 
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I det kommande steget öppnas dörren sakta och under tiden zoomas bilden ut. 
Då blir de röda spärrbanden och framdragningskroken synliga inne i 
balpressen, se figurerna 51 och 52. 
 

 
Figur 51. Dörren öppnas. [8] 

 
 

 
Figur 52. Insida balpress. [8] 

 
Strax döljs balpressen som visats hittills och då visas balpressen i mörkgrått 
med bandrullar och balningsband. Syftet med denna mörkgråa balpress och de 
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ljusa bandrullarna och balningsband är för att lättare visualisera momentet 
banddragning, se figurerna 53-57. I slutet visas den ursprungliga balpressen 
igen, se figur 58. 
 

 
Figur 53. Balningsband träs från rullen genom hål.  [8] 

 
 

 
Figur 54. Balningsbanden fortsätter genom ett hål i balpressens rygg. [8] 
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Figur 55. Balningsbanden träs in i hålen i botten och fästes med knutarna 

listen. [8] 
 

 

 
Figur 56. Knut fäst i hål. [8] 
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Figur 57.  Banden trycks in hålrummet i balpressens rygg. [8] 

 
 

 
Figur 58. Här har den mörkgrå balpressen dolts och visar balpressen i 

originalfärger igen. [8] 
 
Animationen varar i 93 sekunder i SimLab. 
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3.2 Produktförbättringar 

Banddragningen är manuell i balpressarna. Från början av arbetet fanns en idé 
om att undersöka automatisera banddragningen, men sådan kan kräva 
utrymme och medföra större maskinmått utan prestandaförhöjning. 
Antagande om att det varken resulterar i större bal eller bal producerad på 
kortare tid. Maskinen blir troligen dyrare och mer komplicerad att underhålla 
med fler reservdelar att hålla i lager.  Driftmiljön för många maskiner är 
utomhus och att detta kan skapa nya problem på maskinen. [1] 
 
Förståelsen i ovanstående antaganden sammanföll genom det funna 
sambandet från tekniksökningen att arbetsinsatsen verkar stå i proportion till 
mängden emballage; Manuell banddragning vid mindre mängd emballage och 
automatisk banddragning vid större mängd emballage. [1] 
 
De nedanstående lämnade förslagen är för att förhindra transportskador, 
förenkla installation och underlätta användning av balpressar. Se tabell 6. [1] 
 

Tabell 6. Förslag på produktförbättringar. [1] 
 
Figur Titel Kort beskrivning 

 

Kulhandtag Undvika 
transportskada på 
maskin av utstickande 
handtag på lucka 
genom att ersättas 
med hål för att komma 
åt låsanordning 
inifrån.  

 

Lucka Ändra lucka till 
skjutdörrar: slippa 
hålla i luckan under 
byte av balningsband. 
Undvika dyr 
tillverkning samt 
montering av lucka 
med gångjärn. Möjlig 
i annat flexibelt 
material. 
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Figur  Titel Kort beskrivning 

 

Manöverenhet Förtydliga 
statuslampans 
placering  
Öka avståndet mellan 
nödstopp och 
start/stopp-knappar för 
enhetligt intryck. 

 

Smörjning Att flytta bandhållarna 
så att utrymme 
medges för 
smörjkanna. Detta 
föra att underlätta 
underhåll av maskinen 
hos kunden av 
kunden. 

 

Mothåll vid 
snörning av 
bal                    
                    

När färdig bal spänns 
och knyts tenderar 
snöret att förflyttas 
uppåt i 
åtdragriktningen. En 
fasthållningsanordning 
för mothåll under 
listen kan förhindra 
den oönskade 
rörelsen.  

 

 

Dörrhasp 
               

Hasp kan flyttas och 
handtaget anpassas för 
att undvika 
transportskada, 
repningar eller risk för 
kroppskada. 
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Figur  Titel Kort beskrivning 

 

Installation Förtydliga inkoppling 
av maskin i en 
instruktion i animering 
eller film där 
huvudstömbrytaren 
aktiveras. 

 

Visa att lucka 
och dörr kan 
öppnas 180 
grader 

Förtydligande i 
manualerna. 

 

Ställbara ben Underlätta att 
maskinen står 
horisontellt vid ojämnt 
underlag och för att 
undvika att maskinen 
rör på sig under drift. 

 
 
3.3 Intervju av användare av balpress  

En f.d. lagerarbetare som använt en balpress intervjuades som hade 
uppfattningen att balpressen är en robust maskin som står stadigt. Den är 
lätthanterlig då uttippning kan ske endast genom knapptryckning och utan att 
rå kraftstyrka fordras. Det svåraste momentet upplevs vara banddragningen 
eftersom det är noga med hur banden dras. Risken är annars att banden följer 
med pressplattan vid pressningen av plastemballaget. När detta händer går 
banden sönder. [10] 
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4 Diskussion 

 
4.1 Reflektioner 

Att lösa problem under examensarbetets gång genom att släppa en uppgift för 
att komma tillbaka till den igen med nytt synsätt och finna lösningen har varit 
som en röd tråd genom detta arbete. Sättet att hantera problem och 
prioriteringar har gjort att vissa problem har avfärdats när dessa har fått låg 
prioritet eller eliminerats p g a nya idéer. [11]  
  
 
4.2 Planering och avvikelser 

Examenarbetet startar den 20 januari 2014 och plan över nödvändiga 
aktiviteter upprättas.  
 
Den största avvikelsen i planeringen är att programvarorna Geomagic och 
SimLab mottas den 26 februari 2014 respektive 24 mars 2014. Dessa 
programvaror är nödvändiga i arbetet eftersom det praktiska arbetet med 
CAD-visualiseringen inte kan påbörjas utan dem. Innan programvarorna 
mottas utvärderas olika programvaror på marknaden. För att lära programmet 
SimLab har olika publika material som manualer och filmer på webben 
studerats. 
 
En annan avvikelse är att ett planerat kundbesök ställs in. Kundbesöket skulle 
bidra till en bättre förståelse för både balpressen som maskin och 
arbetsmomenten vid användningen av den.  
 
En bedömning av det mest komplicerade arbetsmomentet görs i ett tidigt 
skede och detta prioriteras i arbetet med animationerna. De olika momenten är 
installation, banddragning, pressning, indikering färdig bal, bandning av bal 
och uttippning. Genom att börja arbetet med banddragning kan de största 
utmaningarna med animeringarna påbörja. 
 
De ovan nämnda avvikelser bidrar till att det inte finns tid för FEM-analys 
och resterande animationer. 
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4.3 Balpressar och miljö 

Avfall och förpackningar har sedan 1999 reglerats i Sverige, EU och 
internationellt. [12] [13] [14] 
 
Idag är många medvetna om att något bör göras av avfallet för ett hållbart 
samhälle, men vems är ansvaret för detta? I Sverige finns årliga mål på hur 
stor andel av olika material som ska återvinnas. [12] [13] 
 
Balpressen är ett bra miljöval eftersom det är ett steg i materialhantering av 
avfall. Ansvarsfrågan för långsiktigt hållbart miljöarbete kvarstår. En slutsats 
kan vara att ansvaret ligger hos oss alla. Jorden har många konsumenter. Ett 
hållbart system måste fungera även i butikerna. 
 
Material som är bra för miljön och kunskap om omhändertagande av alla 
dessa olika sorters material ställer fler och nya krav. Nya hållbara material 
måste ersätta gamla. Plast är exempel på material som inte är hållbart men 
detta material används fortfarande flitigt med producenters goda minne om att 
detta kan återvinnas. Viktigt att tänka är att olika samhällen inte har samma 
förutsättningar för detta omhändertagande och här finns ett problem som 
måste lösas globalt. 
 
Virtuella produkter och tjänster kan vara svar på ett framtida hållbart 
samhälle. Exempel är distansarbete och distansutbildning som inte kräver 
transport till och från arbete och skola. Fördelen blir minskad förbränning av 
fossila bränslen, färre fordon i trafik och bostadsområden, mindre förslitning 
av vägar som i sin tur påverkar underhåll och utbyggnad av vägar. Ytterligare 
fördelar blir färre resor totalt, färre olyckor och därför större livskvalité, bättre 
luft och möjlighet till bevarande av naturområden. Läsplatta är ett annat 
exempel på en hållbar produkt eftersom den är en virtuell informationskälla 
som inte kräver pappersmassa. De nya utmaningarna blir att ställa krav på 
hållbara datorer och programvaror för att minska elektroniskt avfall: 
malmbrytning kontra skogsavverkning för pappersmassa måste löna sig. 
Långvarig malmbrytning förändrar landskapen och vilda djurs revir. 
 
Genom att tänka och göra annorlunda fås andra resultat än tidigare. 
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4.4 Animation idag 

Att CAD-visualisera användarinstruktioner för en balpress innebär att skapa 
en animation med hjälp av datorn.  
 
”Att matematiskt definiera ("digitalisera") komplicerade figurer och deras 
rörelser tar lång tid, och olika metoder har prövats för att förenkla 
inmatningen av data. Man kan t.ex. förse en hand eller ett ansikte med ett 
antal sensorer som känner av rörelser och beskriver dem i digital form. 
Teoretiskt kan alla rörelser hos en människokropp på detta sätt matas in i 
datorn och överföras till en valfri tecknad figur.” [15] 
 
Animation är enligt Nationalencyklopedin ”… illusionsskapande 
framställning av rörliga bilder, betecknar främst arbete med animerad film, då 
teckningar eller objekt (dockor, lerfigurer, utklippta silhuetter m.m.) 
fotograferas med enbildstagning för varje rörelsemoment.” Ett annat sätt att 
framställa rörliga bilder är med hjälp av en dator. Inom datoranimeringar 
används datorgrafik-tekniken. [9] 
 
Snabb utveckling av datorgrafik har bidragit till att datoranimationer kan 
skapas och bättre resultat kan uppnås jämfört med den traditionella metoden 
för skapande av animationer. [16] 
 
Datorgrafik innebär att framställa grafiska bilder med hjälp av en dator. Det 
går till så att uppgifterna lagras och ritas ut som olika kartor i s.k. GIS-system. 
Detta utnyttjas exempelvis i en CAD-programvara. GIS är en förkortning av 
Geografiskt Informationssystem. [17] [18] [19] [20] 
  
 
4.4.1 Geografiskt informationssystem – GIS  

GIS är ett system som används i datorn för att information som matas in ska 
kunna analyseras och presenteras. Informationen lagras och bearbetas i GIS 
för att kunna avläsas.  [18] [19] [20] 
 
GIS är i princip olika kartor där varje karta är ett skikt med lagrad 
information, se figur 59. Denna information har olika lägen som registreras i 
ett koordinatsystem, alltså en plats i rummet.  [18] [19] [20] 
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Figur 59. Skikt i GIS. [19] 

 

 
Figur 60. Det första övre skiktet innehåller ett tema, en specifik information, 

och likaså det andra skiktet. Det tredje skiktet i botten är resultatet av de 
översta två skikten. Exempelvis kan det gemensamma området utläsas. [19] 

 
Informationen i skikten kan även uppdateras. Varje skikt innehåller ett tema, 
se figur 60.  [18] [19] [20] 
 
”GIS står alltså för geografiska informationssystem och avser datorsystem för 
hantering av lägesbundna data och deras attribut.” [19] 
 
Tabelldata kan också matas in och knytas till informationen på kartan för att 
sedan kunna använda sig av den genom att analysera och presentera resultatet. 
[18] [19] [20] 
 
Eftersom informationen är knuten till koordinater, d v s lägen i rummet, kan 
avståndet mellan dessa utläsas.  [18] [19] [20] 
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”Användningsområdena är nästan oändliga! Det sägs att 80 procent av all 
information har en geografisk koppling och GIS används för att analysera och 
visualisera informationen. Tekniken (geografisk IT) finns överallt omkring 
dig – i mobilappar som använder telefonens gps; på sajter som Google Maps, 
Eniro, Hemnet och kommuners/myndigheters webbplatser; i kriminalserier 
som CSI och Homeland och diverse actionfilmer. GIS används också i en 
mängd verksamheter på kommuner, myndigheter och företag som därmed kan 
leverera effektivare samhällstjänster!” [21] 
 
 
4.4.1.1 Rasterformat och vektorformat 

Man kan lagra informationen i rasterformat och vektorformat, se figur 61. 
Rasterformat är ett rutnät och vektorformat är i punktform, linjer eller 
polygoner, d v s geometriska slutna former. Bilaga 6 och bilaga 7 innehåller 
några olika filformat och beskrivning av dem. [19] [20] 
 
Adobe Photoshop och Microsoft Paint är exempel på program som använder 
rastergrafik och Adobe Illustrator och Inkscape är exempel på program som 
använder vektorgrafik.  
 
De flesta datorsystem har rastergrafik på skärmen vilket innebär att en bild i 
vektorformat kan omvandlas av datorn till rasterformat så att den blir 
utskriftsbar och tydlig. [22] [23] 
 
Ett exempel på konvertering från rasterformat till vektorformat är DLG, se 
bilaga 4. *.dlg-filformatet kan omvandla kartor som är tryckta på papper till 
information i vektorformat. [20] 
 

 
Figur 61. Rasterformat och vektorformat. [20] 
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4.4.2 3D och animering på mässan SIGGRAPH 2014 

Siggraph är en internationell årlig mässa om datorgrafik och interaktiva 
tekniker och hålls i år mellan den 10 och 14 augusti i Vancouver, Canada. 
Företag, forskare och studenter visar upp sina produkter och arbeten, se bilaga 
6. 
 
Här fångas utvecklingsprojekt för produkter och tekniker snabbt upp av olika 
intressenter. Några av dessa tekniker som visas på mässan är redan verklighet 
för somliga. [24] 
 
Detta är ett sammandrag fritt tolkat genom innehåll från mässans hemsida och 
rapporter från databaserna såsom ACM, IEEE och liknande databaser. I tabell 
7 finns en sammanfattning av presentationerna från mässan och hänvisning 
till några rapporter över arbetet eller tidigare arbete skrivna av några av 
presentatörerna. VR är en förkortning av Virtual Reality. [24] 
 
Möjligheter finns så att i framtiden kunna använda utrymmet i luften framför 
presentatören för demonstrationer, genom projiceringar eller genom små 
partiklar, som kan vara skapade i eller i kombination mellan olika virtuella 
världar och den verkliga. Rörliga bilder kan betraktas utan specialglasögon i 
3D genom roterande cylindrar eller belysning av en beklädd filmduk. [24] 
 
Animationer kan skapas genom att belysa objekt i rörelse eller sätta 
markeringspunkter för att behålla inspelade rörelsemönster för att kunna byta 
ut figur eller karaktär om så önskas. Ytor på modeller kan växa, krympa och 
göras elastiska. Det är möjligt att flytta, rotera, skulptera och måla genom 
beröring och gester av färdiga 3D-genererade objekt på en genomskinlig 
sfärisk skärm. [24] 
 
Under arbetet är det möjligt att genom bildskärmen få ögonkontakt med 
kollegan i dennes miljö och samtidigt befinna sig på skilda platser.  Ett annat 
exempel är att två personer kan stå på vars en sida om en genomskinlig skärm 
och ändå betrakta samma rättvända bild och text. [24] 
 
Det finns utrustning som interagerar med människokroppen genom att 
påverka den med krafter för att ange riktning. Människan kan interagera med 
flygande robotar. Med handen kan bildskämar fånga upp kommandon utan 
direktkontakt. Ljud kan skapas genom handrörelser. [24] 
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Kommunikation och datatrafik kan ske genom ljus. Det finns genomskinliga 
och icke-plana sensorer som känner av, identifierar och spelar in. Det finns 
även mattor som ändrar mönster och airbrushmaskiner som kan återge 
målningen på bildskärmen. [24] 
 
Genom simulatorer kan människor uppleva hur det är att flyga, gå på safari 
eller spela där synintryck och hela kroppens rörelser interagerar i miljön. Det 
är nu fullt möjligt att inför publik hålla en virtuell konsert. [24] 
 

Tabell 7. Samarbeten som visas på mässa Siggraph 2014. [24] 
 
Akt Sammanfattning Rapport Publicerad 
 Metod att skapa animering 
26 Avbilda förlopp i 3D under 

belysning genom att avläsa 
skillnader mellan in-och utgående 
ljus. 

  

24 Justerbar fysisk figur med 
kontaktpunkter i leder för 
underlätta återgivning av rörelser 
vid animering. 

Scale-only Visual 
Homing from an 
Omnidirectional 
Camera 

2012-05-14 

 Teknikutveckling 
10 Tre personer kan samtidigt agera 

och skapa nya animationer genom 
att sammanfläta olika virtuella 
miljöer med den verkliga och 
skapa en totalupplevelse över 
denna. 

  

11 Ytor på figurer som skaps i 
virtuell värld i luften kan 
uppfattas som elastiska, eller flyta 
in i varandra eller bli sfäriska när 
de utsätts för ljudvågor i olika 
riktningar. 

  

12 Elektromagnetisk induktion 
påverkar markörer att skapa 
rörelser i 3D. 

  

13 Ljus bärare av öppen och dold 
kommunikation via LED-lampor. 

LED-to-LED visible 
light communication 
networks 

2013-07-29 
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Akt Sammanfattning Rapport Publicerad 
21 Med hjälp av ljud flytta små 

partiklar att de skapar figurer på 
rörlig skärm eller i luften. 

Three-Dimensional 
Mid-Air Acoustic 
Manipulation by 
Ultrasonic Phased 
Arrays 

2014-05-21 

22 Framställning av rörliga bilder 
med ljus genom skåror i roterande 
cylindrar. 

Gaze-Contingent 
Visual Presentation 
Technique 
with Electro-Ocular-
Graph-Based Saccade 
Detection 

2012-06-01 

 Haptik utrustning 
4 Utrusning för vägbeskrivning och 

navigering genom vibrationer. 
  

25 Litet och lätt don påverkas och 
genom förnimmelse av kraft 
vägleder och anger riktning på så 
sätt. 

  

 Skärmar 
1 Dataskärm som visar kollegans 

och miljön denne vistas i. Man 
kan interagera och ha 
ögonkontakt. 

  

2 3D upplevelser på belagd skärm 
med höghastighetsljusfält. 

A Compressive Light 
Field Projection 
System 

 

9 Genom att styra riktningen av 
fibrer i mattor bilda mönster i 
mattor.  

  

14 Transparent bildskärm som kan 
återge text och bilder från båda 
sidor. 

The Previewable 
Switch: A Light 
Switch with 
Feedforward 

2014-06-21 

18 Omfördelning av ljus ger skarpare 
bilder och energibesparing. 

Calibrated image 
appearance 
reproduction 
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Akt Sammanfattning Rapport Publicerad 
23 Färdiga 3D-genererade objekt kan 

flyttas, roteras, skulpteras och 
målas genom beröring och gester 
på en genomskinlig sfärisk skärm. 

A Small-Scale and 
Flexible Platform for 
Multi-projector 
Systems Development 

2013-05-28 

 Andra tekniker 
7 Med fjärrstyrda handrörelser peka 

på skäm. 
  

8 Liten flygande robot vägleds av 
handrörelser. 

  

15 Billig, genomskinlig och flexibel 
sensor beläggs med olika filter för 
beröringsfri avkänning, 
identifiering och inspelning. 

Coded exposure HDR 
light-field video 
recording 

2013-07-21 

16 Alstra ljud genom handrörelser. A multimodal 
probabilistic model for 
gesture--based control 
of sound synthesis 

2013-10-21 

 Utrusning för upplevelser  
3 Utrustning för att uppleva hur det 

är att flyga som en fågel mha 
intryck via syn, lukt reglera 
kroppställning och nyttja vinden. 

  

5 Förbättra synintycken via 
huvudmonterad display. 

  

6 Utrustning som återspeglar 
kroppsrörelser in i en virtuell 
miljö. 

  

17 En dirigent leder en orkester med 
valfria instrument i VR-miljö där 
publiken med huvudmonterad 
display kan interagera med 
musikerna som föreställer olika 
monster. Publiken får på detta sätt 
samma gemensamma upplevelse. 

  

19 Airbrush med spruta och 
datorskärm. 
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Akt Sammanfattning Rapport Publicerad 
20 Huvudmonterad display med 

LED – och 
enpunktljusstråleteknik. 

Focus 3D: 
Compressive 
accommodation 
display 

2013-09-01 

 

4.4.3 Utveckling av en ny metod inom animering 

Enligt Ulla Karlsson-Ottosson i Ny Teknik har tre forskare från Universitetet i 
Tokyo, Nagoya Tekniska Högskola och Sony utvecklat en ny 3D-teknik. [25] 
 
För att skapa bilder och animationer kan ljudvågor och det akustiska fältet 
användas. De tre forskare har lyckats med en metod som kontrollerar partiklar 
i det akustiska fältet. De har lyckats med att dela upp det akustiska fältet och 
på så vis styra partiklarna för att kunna skapa bilder och animationer. [25] 
 
Forskningsresultatet presenteras på mässan Siggraph, se avsnitt 4.4.2. [25]  
 
Forskarna har lyckats med att styra material utan att ha kontakt med 
materialen. Materialen får vara högst 7 g/cm³ i densitet. Partiklarna kan bilda 
figurer på en skärm och få dessa att röra sig med högst 0,72 m/s. 
Upplösningen är 0,5mm och partiklarna kan sväva 4,25mm ifrån varandra. 
[25] [26]   
 
Dessa tre forskare har i en tidigare rapport från 2013 utvecklat en finfördelad 
skärm med hjälp av ett koncept de kallar vattenfallskonceptet. 
Vattenfallskonceptet gör skärmen stabil så att den kan tåla kraftfulla 
ultraljudsvågor. På skärmen kan man visa olika sorters material. Det finns 
fyra komponenter forskarna använder. Vattentank, ett system med skärm som 
kan hantera vattentillförseln, ultraljudsapparat och en projektor. Med hjälp av 
dessa fyra komponenter reflekterar skärmen bilder. Resultatet blir antingen 
diffusa eller skarpa och metallglansiga bilder. [27]  
 
 
4.5 Exempel på produktutvecklingsprojekt inom VR 
 
Oculus Rift är ett headset specifikt utvecklat för spel och ett exempel på snabb 
produktutveckling. Från idé år 2012 till kommersiell produkt år 2014. [28]  
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VR-entusiasten Palmer Luckey har grundat företaget Oculus VR och 
utvecklat riften. Intresset av stereoskopisk återgivning och utrustning som kan 
fästas på huvudet bidrog till utvecklingen av en produkt som saknades för att 
få en interaktiv spelupplevelse. [29] 
 
Oculus Rift ger spelaren ett 110 graders synfält med en upplevelse som är 
långt större än en bildskärm med sensorer som registrerar förflyttning och 
vridning som återkopplar direkt till spelmiljön. De huvudburna skärmarna 
som finns på marknaden används främst inom försvaret eller forskning och 
kostar mellan ca 20 000 - 100 000 dollar. De bästa displayerna har 40 graders 
synfält och ger spelaren en avgränsad spelyta och betraktelsen upplevs ändå 
avlägsen användaren. [29] 
 
Enligt Mark Bolas, chef på USC ICT MxR Lab, har flera års VR-forskning 
förverkligas till en kommersiell produkt som alla kan använda. [29] 
 
Produktutvecklingen sker genom utvecklingspaket, sk kickstarters, som 
distribueras till olika forskare och andra frivilliga för förbättringar inom sina 
specifika områden. Bidragen gör att prototypen blir bättre än vad den 
ursprungligen var tänkt att bli. [29] 
 
Patentansökan ’Virtual reality headset’ med prioritetnummer 
US201329456868F 20130604 är inlämnad under 2013 av Oculus VR INC 
med uppfinnarna Palmer Luckey, Iribe Brendan Trexler, Graham England och 
Jack Mccauley. [30] 
 
Prototypmodell av andra utgåvan kan köpas för 350 $ före lanseringen i 
september 2014, se figurerna 62 och 63. [28] 
 

 
Figur 62. Oculus Rift - the first truly immersive virtual reality headset for 

video games. [28] 
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Figur 63. Ett blickfång genom headsetet Oculus Rift. [28] 

 
På Oculus VR sker utveckling av både spel och utrustning inom hårdvara, 
mjukvara, kreativa inslag och infrastruktur i nära samarbete med 
produktutvecklare, ingenjörer, psykologer och konstnärer. [28] 
 
Oculus Rift är ett headset specifikt utvecklat för spel och används tillsammans 
med andra tekniker som är under pågående utveckling. [24] [28] 
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5 Slutsats 
 
Detta kandidatarbete inom animering har berikat och kompletterat 
utbildningsprogrammet inom maskinteknik genom att det är ett arbete nära 
kommersialisering inom produktutveckling. Detta är en fördel eftersom 
företag söker kompetens inom CAD-visualisering idag. 
 
Mycket tid kan tjänas in på att förbereda CAD-underlaget inför en animering 
och att alla detaljer som skall visas i animationen finns förberedda. Att ha 
tillgång till ritningsunderlag och programvaror under arbetet, samt att ha 
grundläggande kunskap inom programvarorna underlättar arbetet. 
 
Det finns oändliga möjligheter att skapa fantastiska presentationer med hjälp 
av animationer – och fler utvecklas hela tiden. 
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Bilaga 1 Geomagic exportfiler [6] 

Filformat Filändelse 
STEP AP 214 *.stp 
IGES *.igs 
ACIS R10,R13, R15, R17, R19-R23 *.sat 
ACIS 5.0, 7.0 *.sat 
STL *.stl 
JPEG Bild *.jpg 
Bitmap *.bmp 
PNG *.png 
TIFF Bild *.tiff 
GIF Bild *.gif 
SolidWorks Part *.sldprt 
Parasolid Part *.x_t 
KeyShot *.bip 
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Bilaga 2 SimLab exportfiler [8] 

Filformat Filändelse 
3D PDF .pdf 
DWG .dwg 
DXF .dxf 
OSG .osg 
OSGB .osgb 
IVE .ive 
Obj Combined Based on Material .obj 
Obj Combined Based on Structure .obj 
SketchUp .skp 
DirectX .x 
3DS .3ds 
U3D .u3d 
HTML5 .html 
ComposerRT .xml 
Keyshot .bip 
Collada .dae 
Dwf files .dwf 
Dwfx files .dwfx 
fbx .fbx 
Indigo .igs 
ASCII STL .stl 
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Bilaga 3 Färger och mönster på balpressen 
[8] 

Detail Material name Material type 
Balpressen modell 1 White paint Shiny metal 
Balpressen modell 2 Silver pearl Shiny metal 
Balningsband och 
bandrullar 

Blue light  Emitter 

Magnet Old tire  Plastic 
Magnet Red rubber Plastic 
Korsande band Red rubber Plastic 
Uttippningsband Yellow rubber Plastic 
Kåpa Red paint Shiny metal 
Dörrkant New tire Plastic 
Skylt New tire  plastic 
Skylt Red rubber Plastic 
Skylt White paint Shiny metal 
Röd kula Red rubber  Plastic 
Svart kula New tire  Plastic 
Handtag Gray plastic Plastic 
Stoppknapp röd Red rubber  Plastic 
Stoppknapp röd Yellow rubber Plastic 
Stoppknapp röd White paint Shiny metal 
Vit lampa White light  Emitter 
Vit lampa White light  Shiny metal 
Blå knapp Blue rubber Plastic 
Blå knapp New tire Plastic 
Blå knapp White paint Shiny metal 
Platta White ceramic Plastic 
Svart/vit knapp/lampa New tire  Plastic 
Svart/vit knapp/lampa White paint Shiny metall 
Svart/vit knapp/lampa White light emitter 
golv Brown granite Plastic 
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Bilaga 4 Vektorformat [20] 

Filformat Namn Beskrivning 

ARC ESRI Generate Line Enkelt ASCII-format, vilket kan hantera 
punkt- och linjedata.  

DGN MicroStation 
Design Files 

DGN är det interna formatet för MicroStation, 
ett CAD-program. Formatet är 
väldokumenterat och standardiserat, vilket gör 
det möjligt att användas som 
överföringsformat. DGN-filer innehåller 
detaljerad visualiseringsinformation (display). 

DLG Digital Line Graphs 

DLG används av US Geological Survey 
(USGS) för att hantera vektorinformation från 
tryckta papperskartor. Det innehåller mycket 
exakt koordinatinformation och sofistikerad 
information om objektklassifikation, men 
ingen annan attributdata. DLG innehåller 
ingen visualiseringsinformation (display). 
DLG är framför allt tillhandahållet av USGS 
och en del andra myndigheter i USA, vilka har 
använt formatet vid publicering av ett stort 
antal digitala kartor. 

DWG Autodesk Drawing 
Files 

DWG är det interna användarformatet för 
AutoCAD (CAD betyder Computer-Aided 
Design). AutoCAD kan konvertera DWG-filer 
till DXF-filer utan att förlora grafisk 
information. Det finns ett antal olika sätt att 
lagra attributdata i DWG-filer. En vanlig 
standardmetod är den som använder Extended 
Entity Data (EED) för att länka attributdata, 
men även andra metoder är möjliga. P.g.a. av 
bristen på standard för länkning av attributdata 
kan problem uppstå vid filtransport mellan 
olika system. 
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Filformat Namn Beskrivning 

DXF Autodesk Drawing 
eXchange Format 

DXF är ett vanligt överföringsformat för 
vektordata. Det innnehåller 
visualiseringsinformation, och stöds av nästan 
alla grafikprogram. Det finns flera olika sätt 
att lagra attributdata i DXF och att länka 
DXF-objekt till externa attribut (se DWG 
ovan). Eftersom det inte finns någon 
attributstandard, klarar inte alla program som 
utger sig att stödja DXF att importera 
attributdata fullständigt. 

E00 ARC/INFO 
interchange file 

E00 är ett överföringsformat, som finns både i 
ASCII- och binärform. Det används för att 
överföra filer mellan olika versioner av 
ARC/INFO, men det är läsbart även av många 
andra GIS-program. 

GML Geography Markup 
Language 

XML-standard för överföring och lagring av 
geografiska vektordata. Den har antagits av 
Open GIS Consortium. 

KF85 
Kommunförbundets 
transfereringsformat 
(ISOK) 

Formatet kan hantera punkt-, linje- och 
ytobjekt samt text och symboler. 
Förnärvarande är det dock inte möjligt att 
överföra attributdata. 

MIF/MID MapInfo 
Interchange Format 

MIF/MID är MapInfo:s standard 
överföringsformat, som kan hanteras av 
många andra GIS-program. Formatet hanterar 
tre typer av information: geometri, attribut och 
visualisering. 
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Filformat Namn Beskrivning 

SDTS Spatial Data 
Transfer System 

SDTS är ett överföringsformat utvecklat i 
USA och är avsett för hantering av all typ av 
geografisk data. SDTS kan lagras som ASCII 
eller binärt. I princip kan all geografisk data 
kodas med SDTS, inkluderat 
koordinatinformation, komplex 
attributinformation, och 
visualiseringsinformation. Denna 
mångsidighet medför även en ökad 
komplexitet. För att förenkla detta har fler 
standarder utvecklats som delprojekt i SDTS. 
Den första av dessa är Topological Vector 
Profile (TVP), vilken används för att lagra 
viss typ av vektor data. 

SHP ESRI shapefile 

Shape är ArcView:s interna vektorformat. 
Utöver shapefilen (*.shp) finns en fil som 
hanterar attributdata (*.dbf) och en 
indexeringsfil (*.shx). Formatet kan 
importeras av andra GIS- programvaror. 

SVG Scalable Vector 
Graphics 

XML-standard för presentation av vektordata 
på Internet. Har antagits av World Wide Web 
Consortium. 

TIGER 

Topologically 
Integrated 
Geographic 
Encoding and 
Referencing Files 

TIGER är ett ASCII-överföringsformat nyttjat 
av USA:s statistiska centralbyrå (US Census 
Bureau) för att lagra vägkartor. Det innehåller 
kompletta geografiska koordinater och är 
linjebaserat. De viktigaste attributen innehåller 
gatunamn och adressinformation. TIGER 
innehåller ingen visualiseringsinformation. 

VPF Vector Product 
Format 

VPF är ett binärt format nyttjat av US Defense 
Mapping Agency. Det är väldokumenterat och 
kan användas internt såväl som 
överföringsformat. Det innehåller geometri 
och attributinformation men ingen 
visualiseringsinformation. VPF-filer benämns 
även VMAP product. Digital Chart of the 
World (DCW) är publicerad i detta format. 
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Filformat Namn Beskrivning 

VXP 
Idrisi32 ASCII 
vector export 
format  

IDRISI 32:s vektorexportformat (ASCII). 

WMF Microsoft Windows 
Metafile 

WMF är ett vektorfilformat för Microsoft 
Windows operativsystem. WMF-filer är 
egentligen en samling av GDI (Graphics 
Device Interface) beställningsfunktioner även 
dessa interna för Microsoft Windows miljöer. 
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Bilaga 5 Rasterformat [20] 

Filformat Namn Beskrivning 

ADRG 
Arc Digitized 
Raster 
Graphics 

ADRG är ett format nyttjat av militären i USA för 
att lagra papperskartor i rasterformat. 

BIL 
Band 
Interleaved 
by Line 

Band Interleaved by Line (BIL) är ett format som 
används för hantering av bilder med stor 
färginformation, vilket är särskilt vanligt inom 
fjärranalyssystem. Den primära skillnaden mellan 
BIL och formaten BIP och BSQ är den teknik som 
används för att lagra ljusintensitetsvärden, vilka är 
infångade simultant för respektive färg eller 
spektralt band. 

BIP 
Band 
Interleaved 
by Pixel 

Band Interleaved by Pixel (BIP) är ett format som 
används för hantering av bilder med stor 
färginformation, vilket är särskilt vanligt inom 
fjärranalyssystem. Den primära skillnaden mellan 
BIP och formaten BIL och BSQ är den teknik som 
används för att lagra ljusintensitetsvärden, vilka är 
infångade simultant för respektive färg eller 
spektralt band. 

BSQ Band 
Sequential 

Band Sequential (BSQ) är ett format som används 
för hantering av bilder med stor färginformation, 
vilket är särskilt vanligt inom fjärranalyssystem. 
Den primära skillnaden mellan BSQ och formaten 
BIL och BIPär den teknik som används för att lagra 
ljusintensitetsvärden, vilka är infångade simultant 
för respektive färg eller spektralt band. 

DEM 
Digital 
Elevation 
Model 

DEM är ett rasterformat nyttjat av USGS (US 
Geological Servey) för att återge höjdinformation. I 
motsats till andra rasterformat representerar inte 
cellernas värde i en DEM av ett färgintensitetsvärde 
utan av ett höjdvärde för en markposition på jordens 
yta. 

*.dem, 
*.hdr DEM ArcInfo ArcINFO:s (ESRI) höjddataformat. 
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Filformat Namn Beskrivning 

GTOPO30 

Global 30 Arc 
Second 
Elevation 
Data Set 

GTOPO30 är en gobal, digital höjdmodell med en 
horisontell cellstorlek på ca 1 km GTOPO30 är 
hämta från olika raster- och vektordatakällor. 

GeoTIFF GeoTIFF 

GeoTIFF är en form av TIFF (Tag Image File 
Format) för georefererad rasterdata. 

GRIB GRid In 
Binary 

GRIB är World Meteorological Organisations 
(WMO) standard för gridbaserad meteorologisk 
data. 

PCX 
PC 
Paintbrush 
Exchange 

PCX är ett vanligt rasterformat som används av 
många skanners och grafikprogram. 

SDTS 
Spatial Data 
Transfer 
Standard 

SDTS är ett format avsett för transport av 
geografisk information. En SDTS-variant är den 
med rasterprofil, gjord som standardformat för 
överföring av rasterdata. Dock är detta protokoll 
inte ännu slutbearbetat. 

TIFF 
Tagged 
Image File 
Format 

Liksom PCX är TIFF ett vanligt rasterformat 
producerat av ritprogram och skanners. TIFF-format 
ger en relativt stor bildfil men komprimerar data 
utan förlust av information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



81 

Bilaga 6 Presentatörer på SIGGRAPH 2014 
[24] 

Akt  Presentatörer 
1 David Lindlbauer, Technical University Berlin 

Toru Aoki, Keio University 
Anita Höchtl, University of Applied Sciences Upper Austria 
Yuji Uema, Keio University 
Michael Haller, University of Applied Sciences Upper Austria 
Masahiko Inam, Keio University 
Jörg Müller, Technical University Berlin 
Alexander von Humboldt, Institute for Internet and Society 

2 Matthew Hirsch, MIT Media Lab 
Gordon Wetzstein, MIT Media Lab 
Ramesh Raskar, MIT Media Lab 

3 Max Rheiner, Zürcher Hochschule der Künste 
Fabian Troxler, Zürcher Hochschule der Künste 
Thomas Tobler, Zürcher Hochschule der Künste 
Thomas Erdin, Zürcher Hochschule der Künste 

4 Tomohiro Amemiya, NTT Communication Science Laboratories 
Hiroaki Gomi, NTT Communication Science Laboratories 

5 Douglas Lanman, NVIDIA Research 
Felix Heide, NVIDIA Research 
Dikpal Reddy, NVIDIA Research 
Jan Kautz, NVIDIA Research 
Kari Pulli, NVIDIA Research 
David Luebke, NVIDIA Research 

6 Holger Hager, Cyberith GmbH 
Tuncay Cakm, Cyberith GmbH 

7 Chi-Chiang Huang, National Taiwan University 
Rong-Hao Liang, National Taiwan University 
Liwei Chan, National Taiwan University 
Bing-Yu Chen, National Taiwan University 

8 Kensho Miyoshi, The University of Tokyo 
Ryo Konomura, The University of Tokyo 
Koichi Hori, The University of Tokyo 



82 

Akt  Presentatörer 
9 Yuta Sugiura, Keio University 

Koki Toda, Keio University 
Takayuki Hoshi, Nagoya Institute of Technology 
Masahiko Inami, Keio University 
Takeo Igarashi, The University of Tokyo 

10 Yuta Ueda, Keio University 
Karin Iwazaki, Keio University 
Mina Shibasaki, Keio University 
Yusuke Mizushina, Keio University 
Masahiro Furukawa, Keio University 
Hideaki Nii, IIJ Innovation Institute Inc. 
Kouta Minamizawa, Keio University 
Susumu Tachi, Keio University 

11 Seki Inoue, The University of Tokyo 
Koseki Kobayashi Kirschvink, The University of Tokyo 
Yasuaki Monnai, The University of Tokyo 
Keisuke Hasegawa, The University of Tokyo 
Yasutoshi Makino, The University of Tokyo 
Hiroyuki Shinoda, The University of Tokyo 

12 Jiawei Huang, Tohoku University 
Kazuki Takashima, Tohoku University 
Shuichiro Hashi, Tohoku University 
Yoshifumi Kitamura, Tohoku University 

13 Stefan Schmid, Disney Research Zürich, ETH Zürich 
Josef Ziegler, ETH Zürich 
Thomas R. Gross, ETH Zürich 
Manuela Hitz, Disney Research Zürich 
Afroditi Psarra, Disney Research Zürich 
Giorgio Corbellini, Disney Research Zürich 
Stefan Mangold, Disney Research Zürich 

14 Hyunjae Lee, Korea Advanced Institute of Science and Technology 
Sangyoung Cho, Korea Advanced Institute of Science and 
Technology 
Jiwoo Hong, Korea Advanced Institute of Science and Technology 
Geehyuk Lee 
Korea Advanced, Institute of Science and Technology 
Woohun Lee, Korea Advanced Institute of Science and Technology 



83 

Akt  Presentatörer 
15 Alexander Koppelhuber, Johannes Kepler Universität Linz 

Philipp Wintersberger, Johannes Kepler Universität Linz 
Clemens Birklbauer, Johannes Kepler Universität Linz 
Oliver Bimber, Johannes Kepler Universität Linz 

16 Jules Françoise, Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique 
Norbert Schnell, Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique 
Frédéric Bevilacqua, Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique 

17 Rémi Arnaud, AMD, Inc. 
Emanuel Marquez, AMD, Inc. 
Bill Herz, AMD, Inc. 

18 Gerwin Damberg, MTT Innovation Inc. 
Anders Ballestad, MTT Innovation Inc. 
Eric Kozak, MTT Innovation Inc. 
Raveen Kumaran, MTT Innovation Inc. 
Johannes Minor, MTT Innovation Inc. 
Gil Rosenfeld, MTT Innovation Inc. 
Eran Elizur, MTT Innovation Inc. 
Wolfgang Heidrich, The University of British Columbia 

19 Roy Shilkrot, MIT Media Laboratory 
Pattie Maes, MIT Media Lab 
Amit Zoran, MIT Media Lab 

20 Andrew Maimone, University of North Carolina at Chapel Hill 
Douglas Lanman, NVIDIA Research 
Kishore Rathinavel, University of North Carolina at Chapel Hill 
Kurtis Keller,University of North Carolina at Chapel Hill 
David Luebke, NVIDIA Research 
Henry Fuchs, University of North Carolina at Chapel Hill 

21 Yoichi Ochiai, The University of Tokyo 
Takayuki Hoshi, Nagoya Institute Of Technology 
Jun Rekimoto, University of Tokyo 

22 Hideyuki Ando, Osaka University 
Seichiro Hirabara, Osaka University 
Taro Maeda, Osaka University 
Junji Watanabe, NTT Corporation 



84 

Akt  Presentatörer 
23 Fernando Teubl Ferreira, Universidade de São Paulo 

Marcio Cabral, Universidade de São Paulo 
Olavo da Rosa Belloc, Universidade de São Paulo 
Gregor Miller, The University Of British Columbia 
Celso Kurashima, Universidade Federal do ABC 
Roseli de Deus Lopes, Universidade de São Paulo 
Marcelo Zuffo, Universidade de São Paulo 
Sidney Fels, The University of British Columbia 
Junia Anacleto, Universidade Federal de São Carlos 
Ian Stavness, University of Saskatchewan 

24 Alec Jacobson, ETH Zürich 
Daniele Panozzo, ETH Zürich 
Oliver Glauser, ETH Zürich 
Cedric Pradalier, GeorgiaTech Lorraine 
Otmar Hilliges, ETH Zürich 
Olga Sorkine-Hornung, ETH Zürich 

25 Jun Rekimoto, The University of Tokyo 
26 Matthew O'Toole, University of Toronto 

Kiriakos N. Kutulakos, University of Toronto 

 

 
 

 

 

 

 

 



Institutionen för Maskinteknik
Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik
371 79 Karlskrona


