
Visionteknik blir en allt vanligare del i automationssystemen. Teknikutvecklingen 

möjliggör ökad funktionalitet till allt lägre kostnad vilket gör tekniken allt mer 

intressant. Industriella tillämpningar inom kvalitet, produktionsteknik och logistik 

växer stadigt. Tekniken nyttjas för att mäta, kontrollera, positionera, sortera, styra, 

välja, plocka med mera.

Seminariet ger teknisk orientering och beställarkunskap. Vi hoppas också kunna 

inspirera till en snabbare utveckling hos företagen i vår region. Du som deltar ser 

även möjligheter till omvärldsbevakning och nätverkande med kollegor i din 

yrkesroll. Under eftermiddagen varvar vi föreläsningspass, med demonstrationer. 

Vi har också ett pass där vi i dialog med dig vill förstå vilka behov du ser framöver. 

Detta som input till kommande aktiviteter hos oss.

Målgruppen är tekniker, ingenjörer och chefer inom produktion, produktionsteknik 

och underhåll. För mer info se sid 2. Anmälan på vår web: Produktionstekniskt 

centrum . Deltagandet är kostnadsfritt!

När: 31 maj 2017, kl 12.30 – 16.00

Var: Produktionstekniskt centrum, Trollhättan

12.30 Drop-in, ta en kaffe på maten och träffa kollegor

12.45 Välkomna till Produktionstekniskt centrum Innovatum/

Högskolan Väst

13.00 Visionsystem i industrin - Hur fungerar det egentligen? Elektroautomatik

13.40 Fördjupning och demo 4 x15 minuter i mindre grupper (sid 2)

14.40 Paus för fika!

15.00 Så använder vi teknik för Vision Purtech

15.20 Rapport examensarbete: Visionstöd för rätt montering Högskolan Väst

15.40 Workshop och utvärdering Innovatum/ HV

16.00 SLUT. Stanna gärna kvar och diskutera. Vi kör ut er 16.30 

Produktionstekniskt seminarium

INDUSTRIELL VISIONTEKNIK

https://www.innovatum.se/starta-och-utveckla/produktionstekniskt-centrum/


• Nyttiggör resultat från forskning och utvecklingsprojekt 

samt medverkar till kunskapsuppbyggnad och erfaren-

hetsdelning för den tillverkande industrin.

• Möjliggör genom utvecklingsverkstaden aktiviteter för 

test och demo, och för verifikation av forskningsresultat. 

Detta stimulerar utbytet mellan akademi och näringsliv.

• Erbjuder en mötesplats för workshops, seminarier och 

utbildningar. Här ges också tillgång till kvalificerade 

nätverk och till kontakter inom olika ämnesområden.

• PTC är öppet för alla företag, stora som små. Du

kan vara partner eller gäst beroende på det egna 

engagemanget. Läs mer om PTC på vår web 

Du träffar:

Tommy Christensen, Innovatum

Tommy som är verksamhetsledare vid Produktionstekniskt centrum hälsar oss välkomna, berättar om PTC och 

presenterar dagens agenda och de medverkande.

Morgan Nilsen, Högskolan Väst

På högskolan bedrivs förutom utbildning även produktionsteknisk forskning. Inom industriautomation 

förekommer visionteknik som ett viktigt delområde. Högskolan berättar kort om den forskning och de 

utvecklingsprojekt de bedriver.

Erik Danauskis, Elektroautomatik

Elektroautomatik erbjuder tjänster och lösningar inom ett stort antal produktionsrelaterade områden. Teknik och 

lösningar för Vision är ett av dessa, bland annat kan du ta kurser hos dem. Eriks föreläsning ger en introduktion 

till ämnesområdet och ger oss lite baskunskaper om teori, teknik och funktionalitet. Du träffar även Erik i ett av 

demopassen.

Demopass 4 x15 min (indelning och rotation i mindre grupper)

1. Anders Mejlvang från Micro-Epsilon Sensotest AB visar hur en laserscanner kan användas för 

kvalitetskontroll. En fördel med denna teknik är att 3D-funktionalitet kan åstadkommas relativt enkelt.

2. Elektroautomatik visar varför rätt belysning är viktig för säker funktion. Vi får en realtidsdemonstration av 

hur material och ytor hos olika mätobjekt återges vid olika principer för belysningen.

3. Anton Bergqvist och Andreas Wellme är studenter vid Högskolan Väst. I sitt examensarbete tar de hjälp av 

en smartkamera för att kvalitetssäkra en monteringslösning. En demonstrator för lösningen har byggts upp 

på PTC. Vi får se hur denna fungerar.

4. En 3D smartkamera för enklare tillämpningar, Thomas Pettersson från ifm electronic ab ger några exempel 

på hur den kan nyttjas. 

Ove Marberg, Purtech Dals Ed

Purtech utvecklar och tillverkar produkter i formgjuten Polyuretan, exempelvis dynor för stolar och säten till 

kunder inom fordonsindustrin. Purtech använder sig av Visionteknik för att kvalitetssäkra till kund och för att 

minimera kassationskostnader. Du träffar  Ove Marberg som berättar om hur de valt att nyttja tekniken.

Rapport från examensarbete

Anton och Andreas redovisar resultat och slutsatser från sitt examensarbete. Exjobbet är initierat av TYRI som 

tillverkar arbetsbelysningar av olika slag. Syftet med examensarbetet har varit att utreda hur Visionteknik kan 

nyttjas för att kvalitetssäkra montering i deras produktion.

PRODUKTIONSTEKNISKT CENTRUM, PTC

Produktionstekniskt centrum, PTC
är en samverkansarena för utveckling av 

tillverkningsmetoder och produktions-

teknik. Arenan drivs gemensamt av 

huvudparterna Innovatum, Högskolan 

Väst, GKN Aerospace och Swerea IVF.

https://www.innovatum.se/starta-och-utveckla/produktionstekniskt-centrum/
http://www.elektroautomatik.se/
http://www.micro-epsilon.se/
http://www.sensotest.se/
http://www.ifm.com/ifms/web/home.htm?gclid=CKCChM2Z_NMCFVJfGQodzRMN9w
http://www.tyrilights.com/sv/hem/

