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Sammanfattning 

Med den digitalisering som sker just nu i den industriella världen väcks stor nyfiken-
het på hur framtidens tekniker såsom “Augmented Reality” kan appliceras i indust-
riella tillverkningsprocesser. Målet med examensarbetet var att undersöka om och 
hur AR-teknik kan utnyttjas i industrin för att förbättra nuvarande arbetsprocesser. 
Två prototyper utvecklades för AR-glasögonen Microsoft HoloLens och utvärdera-
des genom att jämföra tidigare arbetssätt med nya. Testerna av prototyperna visade 
att effektiviteten, produktionskvalitén och rörligheten ökade för användaren till en 
bekostnad av sämre ergonomi.    

Nyckelord 
AR, Augmented Reality, Förstärkt Verklighet, Datorseende, OpenCV, HoloLens, 
Bearbetningsprocess 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

With the digitization that is happening right now in the industrial world, there is a 
lot of curiosity about how future technologies like Augmented Reality can be ap-
plied in industrial manufacturing processes. The aim of the thesis was to investi-
gate whether and how augmented reality technology can be utilized in industries to 
improve current work processes. Two prototypes were developed for the aug-
mented reality glasses Microsoft HoloLens and evaluated by comparing previous 
working methods with new ones. Tests of the prototypes showed that efficiency, 
production quality and mobility increased for the user at the expense of worse ergo-
nomics. 
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Förord  

Ett stort tack till ÅF i Nynäshamn som sponsrade arbetet med tillgång till arbets-
plats, stöd (i form av rådgivning för struktur och planering), material (mjukvara, 
datorer och ett exemplar av Microsofts HoloLens) och idén till ett examensarbete, 
där många på företaget har tagit sin tid till att göra exjobbet möjligt för oss. 

  



 
 
 
 
 



Ordlista 

AR - Augmented Reality, digitala element som projiceras i den verkliga omgiv-
ningen. 

VR - Virtual Reality, en digital värld som ersätter den verkliga omgivningen. 

MR - Mixed Reality, ett samlingsnamn som involverar AR, VR och Telepresence  

CAD - Computer-aided Design, digitalt baserad design och skapande av tekniska 
ritningar som används inom konstruktion och arkitektur. 

IMU - Inertial Measurement Unit, en enhet som beräknar lutning, magnetfält och 
kraft i förhållande till Jorden med hjälp av en mängd sensorer. 

Features - Distinkta signaturer framtagna från bilder med hjälp av algoritmer kal-
lade “feature-detectors”. 

UX - “User Experience” är ett annat ord för användbarhet. 

Wrapper - I mjukvarusammanhang är en wrapper funktion en subrutin vars enda 
uppgift är att kalla på en underliggande subrutin. 

Subrutin - En funktion med en sekvens av programinstruktioner. 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger en introduktion till examensarbete där problemformuleringen be-
skrivs, projektets målsättning och avgränsningar definieras. 

1.1 Problemformulering 
Med den fokus som är på digitalisering just nu, skapas stor nyfikenhet om hur 
framtidens teknik (såsom Augmented Reality, eller AR som det också kallas) kan 
appliceras i industriella arbetsprocesser. Industrierna vill alltid optimera för att de-
ras produkter ska få högre kvalité där processerna sker på kortare tid och förbruk-
ningen av råvara optimeras, för att i slutändan kunna spara och tjäna mer pengar 
tillsammans med en mindre påverkan på miljön.  

AR-tekniken och tillgänglig AR-utrustning är fortfarande inte helt mogen och där-
för finns det ett intresse hos ÅF Industry AB att ta reda på om dagens AR-teknik 
och utrustning kan användas för att förbättra arbetet i industriella arbetsprocesser. 
Detta examensarbete ska därför undersöka ifall det finns potential för AR-tekniken 
inom industrin. 

1.2 Målsättning 
Det huvudsakliga målet är att bevisa ifall det finns funktioner inom en bearbet-
ningsprocess som förbättras och förenklas genom att interagera med AR som 
gränssnitt. Detta mål ska uppnås genom att utföra en förstudie, utveckling av pro-
totyper, och till slut en utvärdering av prototyperna med deras respektive tillämp-
ningar. 

Följande målsättning har definierats i arbetet: 

1. Identifiera en funktion per funktionsområde inom en bearbetningsprocess 

där AR-teknik lämpar sig bra. 

a. Identifiera och dokumentera ett arbetsmoment inom funktionsområ-

det inspektion. 

b. Identifiera och dokumentera ett arbetsmoment inom funktionsområ-

det övervakning. 

2. Undersökning av verktyg, algoritmer och metoder inom AR. 

a. Undersök och dokumentera ett AR-headsets olika sensorer och funkt-

ioner som kan användas för att potentiellt förbättra arbetsmomenten 

från mål 1a och 1b. 

b. Undersök och dokumentera algoritmer och metoder som tillsammans 

med resultatet från 2a potentiellt kan förbättra arbetsmomenten som 

identifierats i mål 1a och 1b. 

3. Utveckling av prototyper. 
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a. Utveckla en prototyp med implementationer av resultatet från mål 2 

som kan förbättra arbetsmomentet identifierat i mål 1a. 

b. Utveckla en prototyp med implementationer av resultatet från mål 2 

som kan förbättra arbetsmomentet identifierat i mål 1b. 

4. Utvärdering och testning. 

a. Testa och utvärdera prototyperna som utvecklats enligt mål 3 genom 

att jämföra tidigare arbetssätt med nya arbetssätt. 

1.3 Avgränsningar 
För att kunna slutföra projektet inom den givna tidsramen (400 timmar per person) 
och med projektets huvudmål i åtanke gjordes en del avgränsningar. 
 
Resultatet av projektet ska vara ett “proof of concept”, vilket innebär en lösning som 
inte behöver fungera felfritt eller stödja alla olika funktionsområden inom industri-
ella arbetsprocesser. 

De funktionsområden som ska undersökas är begränsade till övervakning och in-
spektion. Inspektion är det funktionsområde då en arbetare undersöker nyligen be-
arbetade komponenter efter defekter. Övervakning är det funktionsområde där en 
operatör övervakar maskiner i en bearbetningsprocess. 

På grund av vilka resurser som finns tillgängliga kommer examensarbetet att ba-
sera sin utveckling och undersökning på AR-glasögonen HoloLens, tillverkade av 
Microsoft. De exemplar som finns tillgängliga är dessutom inte färdigutvecklade, 
vilket kan leda till okända begränsningar. 

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Examensarbetet har utförts som ett samarbete mellan Anton Wass och Eddie 
Löwenborg Forsberg. Arbetet utfördes på företaget ÅF Industry AB i Nynäshamn.
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2 Teori och bakgrund 

I det här avsnittet redogörs resultatet av förstudien. För att uppnå de uppsatta må-
len gjordes en faktainsamling inom relevanta områden. “Augmented reality” och 
“mixed reality” tas upp för att ge en överblick. En genomgång av Mixed reality-he-
adsetet HoloLens görs där dess sensorer och funktioner lyfts fram. Området dator-
seende och bildanalyseringsalgoritmer undersöks. 

2.1 Augmented Reality 
“Augmented reality”, AR, beskrivs av R. Silva et al [1] som en teknik som samman-
fogar det verkliga planet som människor upplever och det virtuella planet som en 
dator simulerar. Användaren ser verkliga objekt blandat med virtuella objekt. AR 
är en del av “Mixed Reality” som är en kombination av “augmented reality” (AR), 
“virtual reality” (VR) och “telepresence”.  

VR är en del av AR, det är den teknik som visar virtuella objekt. Det som skiljer VR 
från AR är att inom VR ser användaren endast en virtuell värld utan några som 
helst verkliga objekt, medans inom AR ser användaren även verkliga objekt tillsam-
mans med de virtuella. [1] 

Telepresence är en teknik vars syfte är att kunna utöka bland annat operatörers sätt 
att arbeta genom att lösa problem i en fjärran miljö. Det innebär att en operatör 
kan få tillräckligt mycket information om en miljö och att information visas på ett 
så naturligt sätt att operatören upplever att den är fysiskt närvarande vid en fjärran 
plats. Inom telepresence visas endast verkliga objekt. [1] 

2.1.1 Historia 
Schmalstieg [2] skriver att de första idéerna om en sammanslagning av den fysiska 
världen och datorgenererad information kom redan på 1960-talet. Ivan Sutherland 
var den som startade forskningen i de områden som idag kallas för AR och VR. 
1968 byggde Sutherland den första huvudmonterade displayen som då behövde 
hängas från taket på grund av dess vikt. Displayen hade funktioner för “head track-
ing” och “see-through optics”. Fram tills 1990 talet var utveckling inom området 
begränsad på grund av brist på datorkraft.  

1992 föddes termen “augmented reality” på Boeing där man ville underlätta arbetet 
för arbetare i flygplansfabriker genom att med en genomskinlig huvudmonterad 
display visa hur kabelbuntar ska sättas ihop. Tekniken var fortfarande begränsad 
på grund av dåtidens begränsningar i hårdvara.[2] 

Inom industrin gjordes forskning i hur AR kan användas för att bland annat pla-
nera konstruktioners placeringar. I en stillbild extraherade man kamerans posering 
och vinkel för att kunna lägga över en CAD-bild ovanpå fysiska objekt. Notera att 
processen inte utfördes i realtid.[2] 
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2.1.2 Generella AR-komponenter 
Silva et. al [1] beskriver generellt de komponenter som behövs i en AR-enhet för att 
leva upp till en AR-applikations krav. 
 
“Scene generator” är en enhet eller mjukvara som sköter rendering av de virtuella 
objekten i en AR-applikation. [1] 

“Tracking system” är den del av AR-enheten som håller koll på hur användaren rör 
sig och vart den kollar. Denna komponent är väldigt viktig och problematisk då det 
är dennes uppgift att se till så att virtuella objekt placeras korrekt i den verkliga 
världen. [1] 

Uppvisandet av grafik kan göras på olika sätt. Ett sätt är att visa den augmenterade 
verkligheten genom att filma med en kamera och sedan visa videon tillsammans 
med de virtuella objekten. Det andra sättet är att ha genomskinliga glasögon där de 
virtuella objekten projiceras direkt på glasögonen. [1] 

Båda alternativen har sina för och nackdelar. Projicering av objekten begränsar 
synfältet dramatiskt men visar den fysiska världen precis som den ser ut. Att ha en 
videokamera som spelar in den fysiska världen skapar en fördröjning på allt du ser 
men ditt synfält blir inte lika begränsat. [1] 

2.2 Datorseende 
Ett stort område inom AR är datorseende, på engelska “computer vision”. Datorse-
ende handlar om hur datorer kan få en högre förståelse för den verkliga världen 
som människor ser den. Syftet med datorseende är att automatisera de uppgifter 
som vanligtvis utförs av människans naturliga synsystem. Datorseende är ett vik-
tigt område för det här projektet i och med att målet är att bevisa att AR-teknik kan 
användas för att underlätta arbetet för en människa. För att en dator ska kunna 
hjälpa till måste den se det som människan ser, och även till en viss nivå förstå vad 
det är den ser. Detta kapitel kommer att redogöra olika metoder och algoritmer 
som kan användas av en dator för att lära sig om omgivningen med hjälp av bilder. 

2.2.1 Identifiering av objekt med bildanalys 
Objektigenkänning i bilder är ett problem inom ämnet datorseende. Genom att 
identifiera kännetecken i bilder kan en dator urskilja objekt som befinner sig i flera 
olika bilder. Olika algoritmer har tagits fram just för att kunna identifiera dessa 
kännetecken och egenskaper. Algoritmerna har olika egenskaper som till exempel 
prestanda, resursanvändning vid beräkningar, och oberoenden av bilders trans-
formation (såsom skalning och rotation). När bildernas kännetecken är identifie-
rade kan de utnyttjas för att jämföra bilder med varandra, och därmed göra det 
möjligt för en dator att söka efter objekt i bilder. 
 
Beskrivet av Xudon Jiang et. al [3] består den generella strukturen för ett ob-
jektigenkänningssystem av fyra delar: förvärvning av bild,  förbehandling och seg-
mentering av bild, extraktion av kännetecken, och till sist klassificering. Förvärv-
ning av bild betyder att bilden formateras om till en matris av värden för att bilden 
ska kunna manipuleras av datorn. Förbehandlingen tar bort oljud, störningar, och 
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förbättrar bilden. Segmenteringen tar fram delbilder som är av intresse och tar bort 
bakgrunder som inte är intressanta. Delbilderna normaliseras med avseende på ro-
tation, översättning av position, skalning och kontrast. Sedan extraheras känne-
tecken från bilden som är av intresse, och tar bort redundanta och opålitliga kom-
ponenter. Klassificering är den sista delen i processen där den behandlade bilden 
och dess kännetecken blir tilldelade en etikett genom att jämföra den skannade bil-
den med tidigare inlärda bilder och kännetecken. 
 
J. Farooqs artikel [4] beskriver tre kategorier av tekniker för hur en dator kan iden-
tifiera förändringar och objekt i bilder. Den första kategorin “Appearance Based 
Approach” involverar flera olika algoritmer som bland annat beräknar lutningar, 
gråskala och kant-matchning för att kunna identifiera ljusförändringar. De anses 
dock att fungera dåligt när de ska upptäcka former. 
 
I den andra kategorin “Color Based Approach” finns algoritmer som är baserade på 
att jämföra färg. Kvalitén på identifieringen påverkas markant beroende av belys-
ning, skuggor och andra störningar. Tekniken anses därför att vara svag men arti-
keln säger också att tekniken kan förstärka andra typer av algoritmer när de kombi-
neras.[4] 
 
Den tredje kategorin “Feature Based Approach” är den vanligaste typen av algorit-
mer när det kommer till objektidentifiering. Tekniken är baserad på att hitta intres-
santa områden i flera bilder och sedan jämföra dem med varandra.[4] 

2.2.2 Ytbaserad 3D-objektsdetektering och estimering av posering 
Ett problem inom datorseende är att kunna identifiera ett objekt och dess position 
samt rotation med hjälp av sensorer. En lösning till problemet är en förutsättning 
för att datorer ska kunna interagera med fysiska objekt i omvärlden. Z. Teng et al. 
[5] beskriver ett utseende-baserat tillvägagångssätt för att identifiera 3D objekt och 
estimera objektets posering. 

Det initiala steget i algoritmen är att bygga upp en representation av det objekt som 
ska identifieras och lokaliseras. Med hjälp av en Microsoft Kinect kamera tas ett an-
tal RGB-D bilder på objektet från olika vinklar som sparas i en objektdatabas. Bil-
derna segmenteras baserat på släta ytor där ytorna definieras av normalvärden och 
kontinuitet av djup. Ytornas gränser definieras av avbrott i djupvärden samt nor-
malvärden. ASIFT nyckelpunkt histogram och HSV färg histogram används för att 
representera de visuella signaturerna på objektet.[5] 

För att detektera objekt i en bild så segmenteras de släta ytorna i bilden, och visu-
ella signaturer identifieras. Sedan appliceras “k-nearest neighbor” algoritmen för 
att koppla samman ytor med det objekt som segmentet tillhör. Med hjälp av de bil-
der som tillhör objektet byggs en grov 3D-modell upp med hjälp av SVD och 
RANSAC algoritmerna.[5] 
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Objektets posering i bilden kan estimeras genom en homogen transformations ma-
tris utifrån kamerans koordinatsystem. För varje ytsegment som matchats med en 
bild från objektdatabasen så matchar algoritmen nyckelpunkter mellan ytsegmen-
ten för att estimera objektets posering.[5] 

 
Till slut görs en utvärdering för att bestämma hur väl ett ytsegment matchar ob-
jekt-modellen genom att jämföra båda segmentens punktmoln. För varje punkt i 
punktmolnet hos ytsegmentet kan den närmsta punkten p(qi) i det andra punkt-
molnet i objekt-modellen matchas. Hur väl segmentet matchar modellen beräknas 
med formeln: 

  𝑓(𝑠) =  
1

𝑁
∑ ||𝑞𝑖 − 𝑝(𝑞𝑖)||𝑁

𝑖=1   (1) 

 
där s är ytsegmentet som ska matchas mot objektmodellen och N är antalet punk-
ter. Om resultatet av funktionen är över ett tröskelvärde så kastas segmentet ef-
tersom det inte passar in tillräckligt väl. [5] 

2.3 Bildanalyseringsalgoritmer 
Detta kapitel presenterar förstudien av ett antal “feature detection” algoritmer 
inom datorseende. Kapitlet tar upp flera olika algoritmer som används för att iden-
tifera särdrag i bilder, det vill säga näst intill unika egenskaper, och avlsutningsvis 
två metoder för att matcha bilders särdrag med varandra. Resultatet av algorit-
merna är att tidigare kända objekt, eller modeller, kan identifieras i bilder. 

2.3.1 SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) 
David G. Lowe [6] uppfann en algoritm, SIFT, som kan ta fram särdrag i bilder som 
är invarianta mot skalning och rotering av bilder, och även delvis invarianta mot 
förändringar i ljussättning och kamerans vy i 3D. Särdragen som identifieras av al-
goritmen är näst intill entydiga vilket gör det enkelt att matcha bilder mot en stor 
databas av bilder, med hög sannolikhet att en matchning görs. 

Processen att beräkna dessa särdrag är kostsam men minimeras med hjälp av an-
vändandet av kaskad-filtrering vilket betyder att de dyrare operationerna endast 
görs på de platser i bilden som har klarat ett initialt test. Beräkningen av särdragen 
sker med följande steg: identifiering av intressanta platser i “skalrummet”, lokali-
sering av nyckelpunkter, tilldelning av orientation och till slut en deskriptor till bil-
den som innehåller en invariant representation av bildens nyckelpunkter.[6] 
 
Identifiering av intressanta platser i bilden som är opåverkade av skalning sker ge-
nom att söka efter stabila särdrag bland alla olika skalor med hjälp av en kontinuer-
lig funktion som kallas för “skalrum”, se formel 2. Ett skalrum definieras som en 
funktion L(x,y,) som är produkten av konvolutionen av en skalnings-variabel Gaus-
funktion G(x,y,) med en bild, I(x,y),som inparameter: 
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  L(x, y, σ)  =  G(x, y, σ)  ∗  I(x, y)  (2) 

där 

  G(x, y, σ) =  
1

2𝜋𝜎2
𝑒−(𝑥2+𝑦2)/2σ2

  (3) 

 

Olika särdrag framhävs vid olika skalor och därmed kan de mest stabila särdragen 
identifieras. Detta görs genom att beräkna differensen av två närliggande skalor 
som är separerade med en konstant multiplikativ faktor k:  
 
 

D(x, y, σ) =  (G(x, y, kσ) −  G(x, y, σ)) ∗  I(x, y)  (4) 

   =  L(x, y, kσ)  −  L(x, y, σ)  

 
Kandidat-nyckelpunkter identifieras sedan genom att för varje punkt i de intres-
santa platserna jämföra med dess 8 grannar runt omkring. Nästa steg är att göra en 
detaljerad koll på närliggande data för plats, skala och förhållandet av huvudkrök-
ningar. Med hjälp av detta  kan punkter med låg kontrast kastas bort eftersom att 
de är känsliga för oljud och störningar i bilden. De punkter som återstår efter 
denna filtrering är de mest stabila.[6] 
 
En eller flera riktningar bedöms för varje nyckelpunkt genom att undersöka lut-
ningarna kring punkten. Alla följande operationer kommer utföras på data som har 
transformerats relativt till skala, plats och riktning för varje enskilt särdrag. Det be-
tyder att särdragen inte kommer att påverkas av sådana transformationer.[6] 
 
Till slut mäts lutningarna i regionerna kring alla nyckelpunkter med den valda ska-
lan. Lutningarna omvandlas till en framställning som klarar av förändringar i ljus-
sättning och mindre förvrängningar av lokala former. Framställningen motsvarar 
bildens deskriptor och det är den deskriptorn som används för att identifiera objekt 
i bilder.[6] 
 
SIFT algoritmen hittar väldigt många olika särdrag i bilder men på bekostnad av tid 
och resurser då beräkningarna är kostsamma, och mycket data behöver sparas för 
varje enskild punkt.[6] 

2.3.2 SURF (Speed-Up Robust Features) 
Speed-Up Robust Features är baserad på den tidigare nämnda algoritmen SIFT och 
anses vara en förbättring av skaparna Herbert Bay, Andreas Ess, Tinne Tuytelaars 
och Luc Van Gool [7]. Tekniken bygger på att jämföra olika bilder av samma omgiv-
ning och sedan hitta visuella signaturer i bilderna där de beräknas vara lika.  
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SURF utförs i tre steg. Det första steget är identifiering av en bilds visuella signatu-
rer. Exempel på dessa signaturer kan t.ex. vara räta vinklar och fläckar. Identifie-
ringen sker med hjälp av en detektor. Dessa detektorer undersöker ifall de kan upp-
täcka liknande signaturer i en serie bilder på samma objekt i olika vinklar, för att 
sedan utvärdera ifall ett område i en bild är relevant.[7] 
 
I det andra steget är varje intressant område representerat som deskriptorer, de 
kan även uppfattas som “vektorer av kännetecken”. Deskriptorerna måste kunna 
särskiljas samtidigt som de ska kunna vara robusta mot brus, felmarginal och geo-
metriska- och fotometriska deformationer.[7] 
 
I det sista steget ska alla deskriptorer jämföras i bildserien. Matchningen är base-
rad på att beräkna avståndet mellan alla vektorer med teorin från “Euclidean 
distance”. Storleken på vektorerna har en stor inverkan på exekveringstiden, ju 
mindre dimensionerna är, desto snabbare beräkningshastighet.[7] 

Detektorn beskrivs i artikeln att vara baserad på en simpel Hessian-matris approx-
imation. 

I en given punkt: x = (x, y) kan en Hessian-matris definieras: 

 

𝐻(𝑥, 𝜎) = [
𝐿𝑥𝑥(𝑥, 𝜎) 𝐿𝑥𝑦(𝑥, 𝜎)

𝐿𝑥𝑦(𝑥, 𝜎) 𝐿𝑦𝑦(𝑥, 𝜎)
]  (5) 

där är skalan på den undersökande bilden och där 𝐿𝑥𝑥(𝑥, 𝜎) är en faltning av 
Gauss andraderivata: 

𝑑𝑦2

𝑑𝑥2
𝑔(𝜎)         (6) 

 
för elementet vid koordinaten xx i matrisen.[7] 

2.3.3 FAST (Features from Accelerated Segment Test) 
Edward Rosten, Reid Porter, och Tom Drummond [8] beskriver en särdrags detek-
tor med namnet FAST. Detektorn gör ett test av ett segment i bilden som undersö-
ker 16 pixlar runt omkring en hörn-kandidat. 
 
Den första versionen av algoritmen kol-
lade om fler än n av pixlarna runt om-
kring en hörnkandidat är antingen lju-
sare än kandidat pixel Ip + t där t är ett 
tröskelvärde, eller mörkare än Ip  - t, be-
tyder det att kandidaten klassificeras 
som ett hörn, se figur 1. Initialt valdes n Figur 1, Illustration av FAST-algoritmens num-

rering av pixlar i ett segment-test. Källa: [6] 
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till 12  för att snabbt kunna exkludera falska kandidater.[8]  

En snabbare version av algoritmen togs fram som undersöker pixel 1 och pixel 9, 
om båda punkterna är inom Ip och t betyder det att kandidaten inte kan vara ett 
hörn. Om Ip fortfarande kan vara ett hörn så undersöks 5 och 13. För att p ska 
kunna vara ett hörn måste minst tre av dessa punkter vara ljusare än Ip + t eller 
mörkare än Ip - t. Om p fortfarande kan vara ett hörn utförs det hela segment-
testet på de återstående pixlarna.[8] 

Hela undersökningen är snabb men algoritmen har sina nackdelar. Många särdrag 
upptäcks bredvid varandra, och effektiviteten hos algoritmen beror på i vilken ord-
ning som frågorna ställs och hur spridningen för hörnen ser ut i varje specifik bild. 
Algoritmen är inte invariant mot förändringar i rotation.[8] 

2.3.4 BRISK (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints) 
Stefan Leutenegger et. al. [9] utvecklade BRISK som är en algoritm som identifie-
rar särdrag i bilder. Algoritmen är formad för att ha hög prestanda, göra effektiva 
beräkningar, vara robust, och att nyckelpunkterna som identifieras är invarianta 
mot förändringar i bildernas transformation.  

Nyckelpunkter identifieras med FAST algoritmen men med tillägget att punkterna 
söks efter i bildens skalrum. Detta resulterar i att särdragens skala identifieras och 
gör så att särdragen kan identifieras i olika skalor av bilden.[9] 

För att särdragen ska vara invarianta mot förändringar i rotation undersöker 
BRISK algoritmen bildens särdrag och dess lokala lutningar. [9] 

Ett flertal punkter N väljs ut kring en nyckelpunkt k med ett avstånd som sedan 
kantutjämnas med “Gauss-utslätning”, resultatet blir ett par av punkter som mots-
varar en lokal lutning. Lokal lutning g(pi , pj )  mellan två punkter I(pi ,pi ) och  I(pj , 
pj) beräknas med formeln: 

 g(Pi, Pj)  =  (Pj −  Pi) ∗
𝐼(𝑃𝑗,𝜎𝑗)−𝐼(𝑃𝑖,𝜎𝑖)

||𝑃𝑗−𝑃𝑖||2
  (7) 

Följande mängd definierar alla par med provtagningspunkter och nyckelpunkten: 

 

 A =  {(Pi, Pj) ∈ ℜ2 ϰ ℜ2 |i <  N ∧  j <  i ∧  i, j ∈ N}  (8) 

 

Delmängden S definierar par med korta avstånd och delmängden L definierar par 
med långa avstånd: 
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S =  {(Pi, Pj) ∈ A |  ||Pj −  Pi ||  < δmax } ⊆ A (9) 

L =  {(Pi, Pj) ∈ A |  ||Pj −  Pi ||  < δmin } ⊆ A (10) 

 

där tröskelvärdet för par med långa avstånd är max = 9.75t och tröskelvärdet för 
par med korta avstånd är min = 9.75t (t är skalan för nyckelpunkten k). Tröskelvär-
dena togs fram genom experiment av Leutenegger et al [9]. 

Genom att summera samtliga lokala lutningar för paren med långa avstånd så esti-
meras den karakteristiska mönsterriktningen för nyckelpunkten k till: 

  g = (gx; gy)  =  
1

𝐿
 ∗  ∑ g(Pi, Pj)(Pi,Pj)∈L   (11) 

 
Samlingen av bildens nyckelpunkter kallas för en deskriptor och består av en 512 
bitar lång bit-sträng. När två bilder ska jämföras med varandra så används dess de-
skriptorer som i sin tur innehåller bildens särdrag. Jämförelsen sker genom att 
hammingavståndet beräknas mellan bildernas deskriptorer. Antalet bitar som skil-
jer sig motsvarar hur pass olika två bilder är. Jämförelsen mellan deskriptorerna 
görs effektivt med en bit-vis xor och en beräkning av antalet bitar.[9] 

2.3.5 Matchning av deskriptorer 
Brute Force[11] är en simpel metod för matchning av bild-deskriptorer. Metoden 
jämför den eftersökta bilden med en samling av deskriptorer och beräknar diffe-
rensen för varje kombination. Den kombination med lägst differens ses som en 
matchning. 

FLANN[10, 11] står för “Fast Library for Approximate Nearest Neighbors”. Det be-
skrivs som ett bibliotek av olika algoritmer som är optimerade för att snabbt hitta 
närliggande deskriptorer i stora dataset. Enligt OpenCVs egna hemsida [11] anses 
även FLANN att vara snabbare än Brute Force när det kommer till större antal de-
skriptorer.
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3 Metoder och resultat 

Detta avsnitt presenterar de framtagna funktionerna från industriella bearbet-
ningsprocesser, modeller, ramverk, utveckling av prototyper och hur testerna ge-
nomfördes för att svara på examensarbetets frågor. 

3.1 Funktioner inom en industriell bearbetningsprocess 
För att bestämma vilka två funktioner i en bearbetningsprocess som prototyperna 
skulle fokusera mot, utfördes en “workshop” tillsammans med en expert inom MES 
(Manufacturing Execution System) och en expert inom UX. (Dokumentation från 
detta möte existerar som bilaga Appendix A) 

3.1.1 Inspektion 
I en produktion som ÅF arbetar mot utförs idag den sista kvalitékontrollen av en 
operatör. Operatören får ett objekt framför sig som ska inspekteras för att upptäcka 
defekter. Ett av operatörens verktyg är en skärm som visar defekter som brukar 
uppstå för just den produkten som inspekteras. Skärmens syfte är att presentera 
för operatören vilka områden som behöver inspekteras extra noga och för att regi-
strera nya områden när ett fel har upptäckts. Båda experterna som medverkade i 
workshopen kunde se att AR-teknik hade potential att kunna underlätta detta ar-
bete genom att ersätta den skärm som normalt sett visar defekter. 

3.1.2 Övervakning 
Inom området övervakning finns en funktion där en operatör är ansvarig för ett 
specifikt område i en produktionslinje som inkluderar ett antal olika maskiner. 
Operatören arbetar reaktivt och utför olika uppdrag när något händer med maski-
nerna. För att veta statusen på en maskin (t.ex. vad den producerar, hur den mår 
mm.) behöver operatören ständigt övervaka maskinen och inspektera fysiskt på 
plats. När ett reaktivt uppdrag behöver utföras använder sig operatören utav en da-
tor för att ta reda på vad och hur det ska göras. Denna dator sitter fast och de flesta 
uppdragen kräver två händer. Därför anser de medverkande experterna även här 
ett potential för AR-teknik att förbättra arbetet. 

3.2 Hårdvara 
För att bygga prototyperna enligt målsättningen behövde relevant hårdvara använ-
das för att kunna ge tillräckligt mycket information från omgivningen till prototy-
perna, och för att kunna presentera information till användaren från prototyperna. 
På grund av projektets avgränsningar blev hårdvaran till prototyperna begränsad. 
Med den anledningen beskriver detta kapitel endast den hårdvara som fanns till-
gänglig för projektet. 

3.2.1 Microsoft HoloLens 
HoloLens är ett mixed-reality headset som är utvecklat av Microsoft [12]. Enheten 
kan läsa av omgivningen, projicera 3D-hologram och känna av hur användaren rör 
sig med hjälp av flera olika sensorer. Sensorerna används till flera olika funktioner 
som är specifikt framtagna för att öka upplevelsen i AR-applikationer. 
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Inbyggd i HoloLens finns en “inertial 
measurement unit” (IMU) som mäter en 
kropps specifika kraft, lutning, och magnet-
fält. En IMU använder sig av en kombinat-
ion av gyroskop, accelerometrar och mag-
netometrar för dess beräkningar. I 
HoloLens används IMU för att lokalisera 
användaren i en virtuell värld, när använda-
ren rör på huvudet måste även den virtuella 
världen transformeras utifrån användarens 
position och rotation.  

Den virtuella verkligheten projiceras i ett par genomskinliga holografiska linser 
med hjälp av två stycken hög-definitions ljusmotorer som riktar ljus mot använda-
rens pupiller genom linserna. Enheten kalibrerar avståndet till pupillerna för att 
kunna rikta ljuset korrekt. 

Omgivningen läses av med hjälp av fyra kameror och en djupsensor som är in-
byggda i enheten. Metoden kallas för “spatial mapping”. Enheten bygger upp en 
virtuell karta över dess omgivning, och lokaliserar användaren i rummet med hjälp 
av IMU vid rörelser. Den virtuella mappningen av omgivningen kan sedan använ-
das för att placera ut hologram i. Hologrammen behåller sina positioner och rotat-
ioner även fast användaren förflyttar sig i rummet. 

Användaren kan ge input till HoloLens med hjälp av handgester, röst och huvudrö-
relser. Gesterna läses av med hjälp av en kamera som är monterad på framsidan av 
enheten. Röststyrning sker med fyra inbyggda mikrofoner som spelar in det använ-
daren säger som i sin tur analyseras av enheten. Huvudrörelser mäts med hjälp av 
tidigare nämnda IMU. Med hjälp av datan från IMU kan enheten räkna ut exakt i 
vilken riktning användaren har huvudet vänt. Microsoft kallar funktionen för Gaze, 
och den tillåter användaren att peka på virtuella föremål med hjälp av huvudet. 
 
Operativsystemet i HoloLens är en förminskad version av Windows 10 och kan 
endast köra appar som är byggda för UWP, “Universal Windows Platform”. Samt-
liga sensorer och funktioner i hololensen kan utnyttjas i apparna genom “Windows 
Holographic API”. 
 
Enligt Microsoft specifikation väger HoloLens 579 gram [12]. 

3.2.2 Val av hårdvara 
Den utrustning som valdes att användas var Microsoft HoloLens med den anled-
ningen att projektet var avgränsat till den utrustning som fanns tillgänglig. Det 
ingick inte i målsättningen att jämföra och utvärdera olika typer av AR-utrustning. 

Figur 2, Bild på HoloLens med kameror och 
sesnsorer. Källa: https://developer.micro-
soft.com/en-us/windows/mixed-rea-
lity/hololens_hardware_details 
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3.3 Unity 
Unity [13] är en spelutvecklingsplattform som kan bygga 2D- och 3D-applikationer 
för flera olika plattformar så som Windows, Mac OS X, Android, iOS och Linux. 
Unity har utvecklat stöd för HoloLens vilket betyder att applikationer utvecklade 
med Unity kan utnyttja AR-glasögonen fullt ut tillsammans med Unitys verktyg. 
 
Unity valdes som verktyg för att utveckla klientapplikationen på grund av flera or-
saker. Det ligger inte i målet med projektet att utveckla en renderingsmotor för att 
presentera information till användaren. Denna funktion finns redan inbyggd i 
Unity som även är välutvecklad och optimerad. 

Eftersom att HoloLens är relativt ny finns det begränsat med dokumentation. Den 
större delen av dokumentation som fanns tillgänglig var riktad till utveckling i 
Unity. Med hjälp av Unity kan prototypens grund utvecklas snabbt så att mer ar-
bete kan riktas mot den huvudsakliga målsättningen med projektet. 

3.3.1 Spelmotor 
Unity plattformen erbjuder en fullt utrustad spelmotor som bland annat innehåller 
en grafikmotor för rendering av objekt i 2D och 3D, en fysikmotor som kan använ-
das för att upptäcka kollisioner bland objekt i spelvärlden, en utvecklingsmiljö där 
spelobjekt kan skapas och konfigureras, och ett script-api i C#, Mono, som tillåter 
utvecklare att få näst intill full kontroll över hur spelvärlden styrs.[13] 

3.3.2 Spatial Mapping 
Spatial Mapping är en teknik i HoloLens som Microsoft[15] har utvecklat. Med 
hjälp av tekniken kan HoloLens skanna av ett rum och rita ut en detaljerad 3D-mo-
dell av omgivningens ytor. Denna modell kan sedan användas av utvecklare för att 
integrera den riktiga världen med en virtuell. 

Tillsammans med Unity[13] kan en virtuell värld byggas upp som motsvarar den 
verkliga världen vi ser. HoloLens håller koll på hur användaren rör sig i den verk-
liga världen och tillsammans med Unity kan informationen mappas till den virtu-
ella världen. Denna teknik gör det möjligt att fästa 3D-hologram i den virtuella 
världen som då även projiceras ute i den verkliga världen, även kallat “Anchors”. 

3.3.3 Mono 
Unity använder sig av Mono [16] som är en open source utvecklingsplattform base-
rad på .NET. Program skrivna för Mono kan köras på flera olika operativsystem 
såsom OS X, Microsoft Windows och Linux. Mono plattformen består av följande 
komponenter: en C# kompilator, Mono Runtime, .NET klassbibliotek och Mono 
klassbibliotek. Detta innebär att Unity program, även kallade scripts eller MonoBe-
haviours, har tillgång till en stor del av de bibliotek som .NET tillhandahåller. 

3.3.4 Keyword Recognizer 
Unity tillhandahåller en funktion för “Windows Store”-applikationer som kallas 
“Keyword Recognizer” [17]. Keyword Recognizer är en “tal-till-text”-funktion som 
analyserar röstdata, lyssnar efter nyckelord, och kallar på delegatmetoder som är 
kopplade till de uppfattade nyckelorden. Funktionen är exklusiv till applikationer 
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som byggs för Windows 10 eftersom att Unity använder sig av Windows 10 Speech-
API. 

3.3.5 Dictation Recognizer 
Unity tillhandahåller en funktion för “Windows Store”-applikationer som kallas 
“Dictation Recognizer” [18]. Dictation Recognizer är en “tal-till-text”-funktion som 
analyserar röstdata och bygger ihop en text utifrån vad användaren sagt. Funkt-
ionen är exklusiv till applikationer som byggs för Windows 10 eftersom att Unity 
använder sig av Windows 10 Speech-API. 

3.3.6 Gesture Recognizer 
“Gesture Recognizer” [19] är en funktion i Unity som skickar ut händelser när an-
vändaren ger input i form av handrörelser framför en kamera. Funktionen är exklu-
siv till “Windows Store”-applikationer. Funktionen har ett antal olika handrörelser 
inbyggda som användare kan koppla ihop delegatmetoder med. 

3.3.7 Raycasting 
Raycast är en funktion i Unitys fysikmotor [20] som kan skicka en stråle, en så kal-
lad Ray, från en punkt den virtuella världen i en vinkel för att sedan ta reda på om 
strålen träffat ett eller flera virtuella objekt. Funktionen använder sig av en position 
och vinkel som in-parameter och returnerar en lista med objekt som träffades av 
strålen. 

3.4 Prototypmodeller 
Flera möjliga prototyper designades för funktionen inom inspektion och för funkt-
ionen inom övervakning. Dessa prototyper utvärderades där de två mest lämpliga 
modellerna valdes ut för att implementeras. 

3.4.1 Modell: Inspektion 1 
Den första modellen som designades var en applikation till HoloLens. Applikation-
ens funktion var att i realtid identifiera ett fysiskt objekt med hjälp av 3D-objekt-
identifiering och estimera objektets rotation och position. När objektet väl var iden-
tifierat skulle ett hologram av objektets 3D-ritning projiceras på det fysiska objek-
tet. Tidigare kända defekter skulle markeras ut på hologrammet för att underlätta 
användarens arbete när föremål inspekteras. Nya defekter som inte tidigare an-
märkts skulle kunna registreras via applikationen. 

Applikationen skulle vara till stor hjälp för användaren eftersom att ingen interakt-
ion behövs av för att visa upp vanligt förekommande defekter. Registrering av nya 
defekter görs genom att markera ut defekten på det projicerade hologrammet med 
HoloLens-funktionen “Gaze”. 

Nackdelen med denna metod är att 3D-objekt-identifiering gör väldigt kostsamma 
beräkningar, vilket inte är optimalt för ett AR-headset vars hårdvara är begränsad. 
För att kunna göra 3D-objektsidentifiering effektivt behövs hårdvaruacceleration. 
HoloLens saknar en GPU vilket gör det svårt, om inte omöjligt, att köra denna ap-
plikation. 
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3.4.2 Modell: Inspektion 2 
Den andra modellen som designades var en applikation till HoloLens. Applikation-
ens funktion var att identifiera ett fysiskt objekt med hjälp av 2D-image-processing 
på bilder från kameran i HoloLens. Sedan skulle applikationen även kunna identifi-
era en plan yta med en specifik textur och estimera ytans position och rotation i 
rummet. Till sist skulle applikationen projicera ett hologram av det identifierade fy-
siska objektet med samma position och rotation som den identifierade ytan. Tidi-
gare kända defekter skulle kunna markeras på det projicerade hologrammet. För 
att registrera nya defekter på objektet skulle ett rutnät användas som projiceras 
runt om objektet. Defekter skulle kunna registreras på rutorna i rutnätet. 

Applikationen kan underlätta arbetet för användaren eftersom att denne inte behö-
ver använda händerna för att ta fram modellen på en vanlig datorskärm. För att 
kunna inspektera hologrammet närmre kan användaren förstora och rotera holo-
grammet. 

Denna applikation har inte samma höga prestandakrav som “Inspektion 1” prototy-
pen eftersom att den endast ska identifiera 2D modeller i omgivningen. All beräk-
ning och lagring av modeller sker inom applikationen vilket inte är optimalt för 
HoloLens som har begränsad hårdvara och resurser. 

3.4.3 Modell: Inspektion 3 
Den tredje modell inom inspektion var ett system med en klientapplikation till 
HoloLens och en serverapplikation. 

Server-applikationens funktion var att ta emot bilder som den ska identifiera objekt 
i och returnera ett svar med namnet på det identifierade objektet. 

Klientapplikationens funktion var att identifiera en plan yta i omgivningen med en 
specifik textur och estimera ytans positionering samt rotation i rummet. Sedan 
skulle applikationen använda kameran för att ta bilder och skicka till server-appli-
kationen för att identifiera vilket objekt som skulle projiceras på den identifierade 
ytan. Hologrammet som projiceras skulle ha markeringar för tidigare kända defek-
ter och ha möjlighet att lägga till nya defekter. 

Applikationen kan underlätta arbetet för användaren eftersom att denne inte behö-
ver använda händerna för att ta fram modellen på en vanlig datorskärm. För att 
kunna inspektera hologrammet närmre kan användaren förstora och rotera holo-
grammet. 

En fördel med applikationen är att en del beräkningar flyttas bort från HoloLens 
som har begränsade resurser och hårdvara. Eftersom att HoloLens saknar en GPU 
kan inte bildanalys-algoritmerna utnyttja hårdvaruacceleration lokalt, men det kan 
server-applikationen. 
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3.4.4 Modell: Övervakning 1 
Den första modell som designades för funktionen övervakning var en klientappli-
kation för HoloLens och en serverapplikation. Klienten skulle kunna skanna av nå-
gon form av streckkod vars syfte var att identifiera en specifik maskin i en produkt-
ionslinje som en operatör bar ansvar för. Servern skulle vara en lätt applikation 
som bidrog med en service som kunde ge ut en imitation av information om en pro-
duktionslinje. Servicen skulle kunna filtrera ut data beroende på vad den fick in för 
kod från klienten. 

Klientens presentation av den framtagna datan från servern skulle ske genom ett 
virtuellt popup-fönster. Fönstret skulle kunna följa efter operatören men ha möjlig-
het att fästas på önskad plats. 

Det skulle också finnas “överblicks-data” över områdets alla maskiner som alltid 
fanns diskret i synfältet av HoloLens. Med överblicks-data menas identitet av ma-
skin och en färg som representerar maskinens status. 

Prototypen var tänkt att bidra till att operatören ska kunna agera mer proaktivt och 
förbereda sig för t.ex. eventuella verktygsbyten eller felmeddelanden. Operatören 
skulle inte behöva vandra fram och tillbaka mellan fastmonterad skärm och maskin 
när ett uppdrag väl behövde utföras, tillsammans med två fria händer skulle detta 
potentiellt kunna bidra till effektivare arbete jämfört med dagens arbetssätt. 

3.4.5 Modell: Övervakning 2 
Den andra modellen som designades för funktionen övervakning bestod av en kli-
entapplikation till HoloLens och en webservice. Klient-applikationens funktioner 
var att visa information till användaren om specifika maskiner i en produktions-
linje och att ge en överblicksvy över samtliga maskiner. För att applikationen skulle 
veta vilken information den ska visa togs bilder och skickades till den externa web-
servicen. Webservicens funktion var att ta emot en bild och läsa av eventuella koder 
i bilden. Om en kod identifierades skulle tjänsten ta fram information kopplad till 
koden, alltså maskinen, och skicka tillbaka till klientapplikationen. 

Klientapplikationen skulle visa information i form av hologram som kan fästas på 
önskad plats av användaren. Funktionen att hämta information om en specifik ma-
skin skulle genomföras med ett röstkommando. 

3.5 Val av modell 
Enligt målsättningen skulle en prototyp per funktion utvecklas. Från de potentiella 
modellerna valdes därför två ut, en för funktionen inspektion och en för funktionen 
övervakning. 

3.5.1 Inspektion 
För funktionen inspektion valdes modell “Inspektion 3”.  

Modellen “Inspektion 1” valdes bort eftersom att projektet var begränsad till AR-
headsetet HoloLens som har begränsningar i hårdvaran vilket betyder att komplexa 
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bildanalyser inte skulle kunna utföras i realtid utan hårdvaruacceleration vilket 3D-
objekt-identifiering mer eller mindre kräver. 

Modellen “Inspektion 3” valdes över “Inspektion 2” eftersom att den modellen sät-
ter inte lika stort krav på hårdvaran. Genom att låta en extern tjänst utföra beräk-
ningar som inte behöver göras i realtid kan applikationen fokusera på operationer 
som faktiskt behöver göras i realtid. Det är okej med en viss fördröjning för att 
identifiera ett objekt. Däremot när applikationen försöker estimera en ytas rotation 
och position för att projicera ett objekt på måste det vara minimal fördröjning för 
att inte förstöra användarupplevelsen. 

3.5.2 Övervakning 
För funktionen övervakning valdes modell “Övervakning 2”. Modellerna som pre-
senterades var identiska med den enda skillnaden att webservicen i “Övervakning 
2” tar emot en bild istället för en kod i strängformat, vilket betyder att webservicen 
måste analysera bilden och identifiera eventuella koder. Detta är en fördel då 
HoloLens har begränsad processorkraft och batteri. 

Operativsystemet som körs på HoloLens är begränsat och många ramverk saknar 
därför stöd för HoloLens. Att flytta logik till en extern webservice ger fördelen att 
webservicen inte blir låst till ett specifikt operativsystem. Då kan webservicen an-
passas till en plattform som ger stöd för ramverk som inte HoloLens stödjer. 

3.6 Val av algoritmer för objektidentifiering 
För att datorer ska kunna förstå omvärlden används olika algoritmer för att bear-
beta 2D-bilder. Algoritmerna extraherar användbar information ur bilderna och 
samlar informationen i datastrukturer. Informationen från olika bilder kan jämfö-
ras med varandra och identifiera likheter. Med hjälp av denna teknik kan en dator 
identifiera tidigare lärda objekt i dess omgivning som den fångar med en kamera.  

Olika algoritmer har olika egenskaper, och projektet hade följande krav på den al-
goritm som skulle användas: 

• Algoritmen måste vara robust, vilket betyder att den information som gener-
eras av algoritmen ska påverkas så lite som möjligt av störningar i bilder. 
Störningar kan vara skillnad i ljusstyrka, hur kameran var vinklad när bilden 
togs, och avståndet till föremål i bilden, alltså skalningen. 
 

• Effektivitet var ett stort krav på algoritmen då den ska användas tillsam-
mans med en realtidsapplikation. 

För att välja ut en lämplig algoritm till projektets ändamål gjordes en undersökning 
av olika datorseende-algoritmer i avsnittet “Teori och bakgrund” som uppfyllde 
funktionskraven. Utöver undersökningen så studerades en jämförelse av de under-
sökta algoritmerna. 
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3.6.1 Jämförelse av algoritmer 
Frazer K. Noble har jämfört olika algoritmer inom “Feature Based Approach”. I No-
bles artikel[21] användes biblioteket OpenCV där teknikerna “SIFT”, “SURF”, 
“BRISK”, “FAST”, “ORB”, “KAZE” och “AKAZE” jämfördes mot varandra. Artikeln 
undersöker hur väl teknikernas detektorer kan generera deskriptorer, även kallade 
visuella signaturer, och effektiviteten på hur många av dessa deskriptorer som kan 
matchas med hjälp av metoderna “Brute Force”(BF) och “FLANN”[11]. 

Tabell 3.1, Noble’s test på enbart detektorernas prestanda och dess Run Time [21] 

Detektor Signaturer hittade Run Time (ms) 

SIFT 1368.20 2093.42 

SURF 1907.20 1538.61 

BRISK 1132.00 206.93 

 

Det första steget i Nobles undersökning var att ta reda på hur många visuella signa-
turer varje enskild detektor kunde generera från samma bild. (Se Tabell 3.1).[21] 

Tabell 3.2, Noble’s test på antal matchningar och dess Run Time [21] 

Detektor/Matcher Matchningar (medelvärde) Run Time (ms) 

SIFT/BF 169.00 331.26 

SIFT/FLANN 172.75 2186.69 

SURF/BF 168.75 352.11 

SURF/FLANN 178.00 2759.64 

BRISK/BF 80.25 114.73 

BRISK/FLANN 38.25 1573.29 

 

Det andra steget i undersökningen var att ta reda på antal matchningar som Brute-
Force och FLANN kunde generera med detektorernas deskriptorer. (Se Tabell 3.2). 
[21] 
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Tabell 3.3, resultat från Noble's undersökning av de algoritmer som tagits upp 
avsnittet teori [21] 

Feature Detector/Matcher Comparison Tool Value (N) 

SIFT/BF 5.05 

SIFT/FLANN 2.87 

SURF/BF 8.75 

SURF/FLANN 3.87 

BRISK/BF 36.38 

BRISK/FLANN 5.41 

 

Nobles resultat[21] (se Tabell 3.3) visade att BRISK tillsammans Brute Force var 
den bästa kombinationen som skapade en balans mellan antalet visuella signaturer 
som upptäcktes och antal deskriptorer som matchades, på kort tid. 

För att räkna ut “Comparison Tool Value” använde Noble sig av följande formel: 

𝑁 = 𝑘 ∗ [
(𝑓𝑑+𝑓𝑚)/(𝑡𝑑 +𝑡𝑚)

(𝑓𝑑𝑚𝑎𝑥+𝑓𝑚𝑚𝑎𝑥)/(𝑡𝑑𝑚𝑖𝑛+𝑡𝑚𝑚𝑖𝑛)
]  (12) 

 
där N är “tool value”, k är en konstant, fd är antal visuella signaturer som upptäck-

tes, fm är antal signaturer som matchades i ett bildpar, td är tiden för fd och tm är 

tiden för fm. Ju högre “tool value” desto mer effektiv. 

 

Med Nobles resultat som underlag valdes signaturdetektorn “BRISK” samt signa-

turmatcharen “brute-force” till projektet. 

3.7 Ramverk 
För att tillhandahålla prototyperna med lämpliga funktioner undersöktes ett antal 
olika ramverk. De ramverk som användes till prototyperna presenteras i kapitel 3.8 

3.7.1 OpenCV 
OpenCV står för “Open Source Computer Vision Library” [22] och är ett maskinin-
lärning- och datorseende-bibliotek med öppen källkod. Biblioteket har över 2500 
optimerade algoritmer där det finns bland annat äldre klassiska algoritmer samt så 
kallade “state-of-the-art” algoritmer, alltså bästa möjliga algoritmer som finns. Al-
goritmerna i biblioteket kan användas för att bland annat identifiera objekt i bilder, 
följa rörande objekt, extrahera 3d-modeller av objekt och hitta liknande bilder i en 
bilddatabas.  

Biblioteket är ursprungligt skrivet i C++ men har flera olika gränssnitt för olika 
språk så som Java, MATLAB, Python och C. Ett gränssnitt för bland annat CUDA 
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håller på att utvecklas för att kunna använda grafikkort till beräkningar, alltså 
hårdvaruacceleration. De operationer som utförs av biblioteket är bildanalysering, 
vilket är det område som grafikkort är designade för och kan därför utföra sådana 
operationer väldigt effektivt. 

3.7.2 EmguCV 
EmguCV [23] är en .Net wrapper till OpenCV biblioteket vilket gör det möjligt att 
anropa funktioner i OpenCV från .NET kompatibla språk som till exempel C# och 
VB. EmguCV kan exekveras på flera olika plattformar så som Windows, Linux, Mac 
OS X, iOS, Android och Windows Phone. 

3.7.3 SimpleCV 
SimpleCV [24] är ett bibliotek med öppen källkod som innehåller olika funktioner 
för datorseende. Funktionerna i biblioteket tillhandahåller många förenklade 
funktioner som finns i OpenCV. Biblioteket är skrivet i Python vilket betyder att det 
kan köras på Windows, Mac och Linux. 

3.7.4 Vuforia 
Vuforia [25]  är en plattform med stängd källkod som har många olika funktioner 
designade just för AR-applikationer. Plattformen har främst varit riktad mot AR-
applikationer till smartphones men har nyligen utvecklat stöd för see-through AR-
headsets såsom Microsoft HoloLens. Vuforia har ett utbyggnadsbibliotek till Unity 
vilket gör att samtliga funktioner från Vuforia kan användas i Unity, vilket medför 
att Vuforia kan användas till alla plattformar som Unity kan bygga för. 

I biblioteket finns funktioner för objektidentifiering, bildigenkänning, textigenkän-
ning, 3D-objekt-detektering med cylinder- eller kub-form, med mera. Funktion-
erna är optimerade för realtidsapplikationer, men eftersom att källkoden inte är 
tillgänglig så måste utvecklare förlita sig på underhåll och support från Vuforias ut-
vecklare. [25] 

3.7.5 ARToolkit 
ARToolkit [26] är ett multiplattforms SDK med öppen källkod för utveckling av AR 
applikationer. ARToolkit kan köras på Windows, Mac OS X, Linux, iOS och 
Android operativsystem. ARToolkit finns som ett plugin till Unity vilket gör att ap-
plikationer utvecklade i Unity kan utnyttja samtliga funktioner som finns i 
ARToolkit. Biblioteket är optimerat för smartphones men har även ett nyligen ut-
vecklat stöd för see-through AR-headsets. 

I ARToolkit SDK finns bland annat funktioner för att identifiera och följa objekt, 
estimering av objekts posering, och kalibrering av kamera. 

3.7.6 ZXing 
ZXing [27] är ett open source bibliotek som tillhandahåller funktioner för avläsning 
av olika typer avstreckkoder i bilder. Biblioteket  konsumerar 2D-bilder och produ-
cerar den data som fanns kodad i eventuella streckkoder i bilder. ZXing är skrivet i 
Java vilket betyder att en Java runtime environment måste finnas tillgänglig för att 
biblioteket ska kunna användas. Det finns flera olika wrapppers tillgängliga för 
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biblioteket så att dess funktioner kan användas i andra plattformar såsom Node.js 
[28]. 

3.7.7 Windows Communication Foundation 
Windows Communication Foundation [29], WCF, är ett ramverk för tjänst-oriente-
rade applikationer för plattformen .NET. Med WCF-tjänster kan applikationer 
skicka data asynkront mellan varandra. WCF har stöd för REST och meddelanden 
som skickas till och från tjänsten kan packas i XML eller JSON-format. 

3.7.8 ExpressJS 
Express [30] är ett javascript ramverk som tillhandahåller funktioner för att enkelt 
kunna bygga web-applikationer till Node.js [31] som är en JavaScript runtime med 
en event driven och icke-blockerande I/O modell. Det innebär att express-applikat-
ioner har hög prestanda och kan hantera många samtidiga förfrågningar. 

3.8 Prototyp: Inspektion 
Detta kapitel presenterar och motiverar utvecklingen av modellen “Inspektion 3”. 
Enligt modellens beskrivning behövdes följande komponenter: en klientapplikat-
ion, en serverapplikation, en metod för att placera ut hologram, och ett ramverk för 
att detektera och matcha objekt i bilder. 

3.8.1 Placering av hologram 
För att klientapplikationen dynamiskt skulle kunna placera ett hologram med hjälp 
av ett verkligt fysiskt objekt användes Vuforia. 

Vuforia erbjuder en funktion som kallas “image target”. Funktionen konfigureras 
med en 2D-bild av en textur och ett spelobjekt i Unity spelmotorn som tillsammans 
utgör en “image target”. När funktionen är aktiv kommer målbilden att sökas efter i 
realtid med objektidentifiering på bilder tagna med en webkamera. När texturen av 
målbilden har identifierats beräknas avståndet till målbilden samt vilken rotation 
målbilden har i x, y och z led relativt till kameran. Denna information kopplas till 
spelobjektet så att den får exakt samma rotation, position och skala som den identi-
fierade målbilden. Spelobjekt kan sedan användas som ett positioneringsobjekt för 
hologrammet som ska projiceras genom att hologrammet ärver positionen och ro-
tationen från positioneringsobjektet. Se kapitel 2.2.2 som beskriver hur 3D-objekt 
kan detekteras och hur dess posering kan estimeras. 

Motivering till valet var att funktionen som krävdes enligt modellen redan finns im-
plementerad i ramverket, till skillnad från OpenCV och SimpleCV som krävde yt-
terligare logik för att ta fram samma funktion. Vuforia har utvecklat stöd för Unity, 
till skillnad från OpenCV som kräver en wrapper, EmguCV, för att kunna användas 
i klientapplikationen. SimpleCV är byggt i Python som inte stöds av Unity. 
ARToolkit valdes bort med anledningen att ramverket inte har samma stöd för 
HoloLens som Vuforia erbjöd, och att funktionerna i Vuforia är mer ämnade för det 
syftet som modellens funktion beskriver. ARToolkit erbjöd lämpliga funktioner 
men hade krävt ytterligare logik för att ge likvärdigt resultat som Vuforia. 
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3.8.2 Presentation och hantering av hologram 
3D-modellen av den inspekterade produkten och dess defekter presenteras som 
spelobjekt i den virtuella världen, skapade i Unity. För att göra det möjligt för ope-
ratören att integrera med spelobjekt, implementerades hantering för handgester 
och röststyrning. Detta gjordes med hjälp av komponenterna “KeywordRecogni-
zer”, “GestureRecognizer” och “DictationRecognizer” från Unitys Windows-biblio-
tek. Motivationen till valet av dessa komponenter var att de existerar i Unitys Win-
dows API och därmed har stöd för HoloLens. 

För att navigera i applikationen, placerades en markör på hologrammet med hjälp 
av funktionen “Gaze” från HoloLens och “Raycast” från Unity. Genom att röra på 
huvudet kunde operatören placera om markören. 

Med handgesten “tap” som är en känd handrörelse för att navigera i HoloLens, 
kunde operatören lägga till fler defekter på markörens position. Om markören pla-
cerades över en redan existerande defekt, presenterades dess data på en virtuell pa-
nel som projicerades bredvid hologrammet. Denna panel implementerades också 
som ett spelobjekt i Unity. 

För att lägga till information om en defekt kunde en inspelning startas med hjälp av 
röststyrning. Operatören kunde prata in en mening som applikationen formaterade 
om till en text. När texten väl var formaterad, presenterades informationen på pa-
nelen för att ge operatören en bekräftelse om att rätt data hade lagts till för defek-
ten. 

3.8.3 Objektidentifiering 
Enligt modellen utvecklades en extern tjänst för objektidentifiering. Tjänstens 
funktion var att ta emot förfrågningar med bilder och identifiera tidigare kända ob-
jekt i dessa bilder. 

3.8.3.1 Extern tjänst 
Tjänsten byggdes för .Net med WCF som en REST-service. Tjänsten lyssnar efter 
HTTP-förfrågningar med rådata till bilder nedpackade som JSON-objekt. När en 
förfrågan har tagits emot packar tjänsten upp JSON-objektet och omvandlar bil-
dens rådata till en bitmap. Sedan använder tjänsten sig av ett ramverk byggt 
ovanpå EmguCV där den matar in bitmappen som input och får tillbaka en sträng 
med namnet på eventuellt identifierat objekt. Om tjänsten lyckas identifiera ett ob-
jekt i bilden skickas ett http-svar med namnet på objektet till klienten som gjorde 
förfrågan. 

WCF valdes eftersom att den använder .NET plattformen och därför kunde 
OpenCV-wrappern EmguCV [23] användas. 

3.8.3.2 Objektidentifieringsramverk 
Ett enkelt ramverk för att identifiera objekt i bilder utvecklades i C# ovanpå 
OpenCV. Ramverket bestod av två huvudsakliga funktioner. 
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Ramverket behöver tränas med ett antal modeller för att kunna identifiera mo-
dellerna i godtyckliga bilder. Modellerna lagras som PNG eller JPG filer lokalt i fil-
strukturen där ramverket körs. Vid initiering av ramverket så laddas alla modeller 
in automatiskt och sedan beräknas varje bilds nyckelpunkter och deskriptor med 
BRISK-algoritmen. BRISK-algoritmen fanns implementerad i OpenCV biblioteket 
som anropas med hjälp av EmguCV. Deskriptorerna mappas med respektive mo-
dells namn i en key-value-tabell. 

När ramverket initierats med minst 1 modell är det redo att söka igenom bilder ef-
ter modellobjekt. Metoden som utför sökningen tar emot en bitmap som inparame-
ter, använder BRISK-algoritmen för att beräkna bitmappens deskriptor och använ-
der sedan en “brute-force”-matchare tillsammans med alla tidigare inlärda mo-
deller. Matchningen sker genom att bitmappens deskriptor jämförs med varje mo-
dell. Om deskriptorn från bitmappen är tillräckligt lik en av modellerna har en 
matchning gjorts och namnet på modellen returneras. En egenskap hos BRISK-al-
goritmen är att nyckelpunkternas särdrag är invarianta mot förändringar i rotation 
vilket betyder att modeller kan identifieras i en bild även fast de har en annan ro-
tation än ursprungsmodellen, se formel 11. Eftersom att nyckelpunkter identifieras 
i olika skalor av bilden med BRISK-algoritmen betyder det att modeller kan identi-
fieras i bilder även fast de förekommer mindre eller större än ursprungsmodellen. 
Se kapitel 2.3.4 om BRISK och hur algoritmen använder en utbyggd version av 
FAST algoritmen för att identifiera robusta nyckelpunkter.  

OpenCVs implementation av BRISK-algoritmen samt “brute-force” matcharen an-
vändes av objektidentifieringsramverket. Alternativa metoder för samma uppgift 
var SimpleCV, Vuforia och ARToolkit. Fördelar med OpenCV är att ramverket är 
byggt för att arbeta effektivt, och har stöd för hårdvaruacceleration. Ramverket ger 
mycket kontroll över hur funktionerna ska användas till utvecklaren samt att käll-
koden är öppen. SimpleCV tar bort mycket av den kontrollen från utvecklaren för 
att göra ramverket enklare, men nackdelen är att utvecklaren inte längre har kon-
troll över hur bildanalyseringsfunktionerna används. Vuforia och ARToolkit är äm-
nade för realtids AR-applikationer, och i detta fall skulle ramverket användas i en 
extern tjänst som endast behandlar förfrågningar. Vuforia har stängd källkod och 
tar även bort en del kontroll från utvecklaren. Vuforia har en inbyggd funktion för 
att identifiera objekt i bilder, men har en gräns på hur många objekt den kan leta 
efter samtidigt och därför valdes OpenCV. 

3.8.3.3 Identifiering av objekt från olika vyer 
För att identifiera ett objekt i en bild användes objektidentifieringsramverket som 
utvecklats. Objekt som ska identifieras kan ses från en mängd olika vinklar och ska-
lor. Algoritmerna som tagits upp i teori-avsnittet har egenskaper som gör att sär-
drag kan identifieras i olika skalor samt från mindre förändringar i kameravinkeln. 
Vid större förändringar i kameravinkel kan ett objekt uppfattas som ett helt annat, 
detta problem löstes genom att spara ned modeller tagna från flera olika vinklar av 
objektet i objektidentifieringstjänstens modelldatabas. En nackdel är att deskrip-
tormatchnings-algoritmen måste söka igenom en större databas. 
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3.9 Prototyp: Övervakning 
Detta avsnitt beskriver hur prototypen utvecklades enligt modellen “Övervakning 
2” och vilka ramverk som användes. Prototypen bestod av en klientapplikation till 
Microsoft HoloLens och en webservice. 

3.9.1 Klientapplikation 
En UWP-applikation till HoloLens utvecklades med Unity. Applikationen hade två 
funktioner. 

3.9.1.1 Visa översikt 
Applikationen hade en funktion för att visa översiktlig information om samtliga 
maskiner i en produktionslinje. Informationen presenterades som ett 3D-hologram 
i form av en skärm. Hologrammet definierades som ett spelobjekt i Unitys utveckl-
ingsmiljö. När användaren anger röstkommandot “Show Overview” placeras skär-
men framför användaren. I skärmen finns en lista som populeras med namnen på 
alla maskiner i produktionslinjen tillsammans med en färgkodning beroende på re-
spektive maskins status. Med röstkommandot “Hide Overview” döljs skärmen. 

3.9.1.2 Visa information om maskin 
För att användaren ska kunna se information om en specifik maskin användes QR-
koder för att identifiera maskiner. Med röstkommandot “Scan” använder applikat-
ionen den frontmonterade kameran på HoloLensen för att ta en bild i gråskala. Bil-
dens rådata packas ned i ett JSON-objekt och skickas sedan med en http-förfrågan 
till en webservice. Om en kod med en maskin identifierades i bilden kommer tjäns-
ten att skicka tillbaka information om den maskinen. Information som returneras 
från webservicen presenteras som ett 3D-hologram. Hologrammet definieras som 
ett spelobjekt i Unity med formen av en skärm som placeras framför användaren. 
Skärmen visar en textruta med information om maskinen. 

3.9.2 Webservice 
Funktionskravet enligt modellen var en webservice som kan ta emot en bild, läsa av 
en kod och välja ut maskininformation baserat på koden som lästes av. ExpressJS 
användes för att snabbt och enkelt sätta upp en REST-webservice. ExpressJS och 
NodeJS användes istället för .Net och WCF eftersom att en WCF-tjänst måste 
hostas på en dator som kör windows, medans en NodeJS serverapplikation kan kö-
ras på alla datorer med NodeJS installerat. 

Webservicens funktion var att tolka en QR-kod i en bild och sedan använda koden 
för att plocka fram relevant data om en specifik maskin. Vid en http-förfrågan 
packar tjänsten upp ett JSON-objekt med rådata till en bild. Tjänsten formaterar 
rådatan till JPG format och använder sedan ZXing för att identifiera eventuella 
streckkoder i bilden. Om en kod identifieras i bilden returneras koden i textformat. 
Med hjälp av koden som motsvarar en maskins namn plockar tjänsten fram rele-
vant information och skickar tillbaka informationen till klienten som gjorde förfrå-
gan. 
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ZXing valdes som ramverk för att läsa av streckkoder i bilder. Funktionen som 
krävdes var enkel. Den skulle ta in en bild, läsa av streckkoder i bilden och retur-
nera koden i textformat vilket kunde göras med ZXing. Med en NodeJS wrapper till 
ZXing kunde biblioteket användas i en NodeJS applikation. 

3.10 Testmetodik 
Enligt målet med projektet skulle en undersökning göras huruvida AR-teknik kan 
underlätta eller förbättra funktioner inom industriella arbetsprocesser. Detta kapi-
tel beskriver hur testerna av prototyperna var utformade, vilka aspekter som proto-
typerna betygsattes utifrån och vilka verktyg som användes för att utföra testerna. 

3.10.1 Testfall 
För att testa prototyperna definerades två olika testfall, en för respektive funktion. 
Testfallen beskrev en sekvens av moment som en operatör skulle utföra.  

Inspektion 

1. Ta fram modell av komponent som ska inspekteras. 
2. Läs av tidigare kända defekter från modellen. 
3. Inspektera fysisk komponent för att identifiera defekter. 
4. Markera identifierad defekt på modellen av komponenten 
5. Klassificera den nya defekten. 

Övervakning 

1. Ta fram lista av maskiner 
2. Välj en maskin som är flaggad med: Underhåll krävs. 
3. Läs av information om underhållet 
4. Gå till maskin 
5. Utför uppdrag 
6. Ta fram lista av maskiner 
7. Välj en maskin som är flaggad med: Varning 
8. Läs av information om varningen. 
9. Gå till maskin 
10. Utför uppdrag 

3.10.2 Bedömning av prototyp 
För att utvärdera prototyperna jämfördes de med det tidigare arbetssättet för re-
spektive funktion. Prototypernas utförande i testerna bedömdes utifrån fyra olika 
aspekter: 

• Effektivitet avser hur lång tid det tog att utföra arbetsmomentet och om 
vissa moment kan utföras parallellt. 
 

• Ergonomi avser hur operatören påverkades fysiskt av den utrustning som 
krävdes för att utföra arbetsmomentet samt vilka kroppsrörelser operatören 
behövde göra för att utföra arbetet. 
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• Funktionskvalitét avser kvalitén på resultatet av arbetsmomentet som ut-
förs. Till exempel noggrannheten på datan och hur pass användbart resulta-
tet av arbetsmomentet är. 
 

• Rörlighet avser den fysiska begränsningen som operatören upplevde när 
denne utför arbetsmomentet på grund av nödvändig utrustning. 

3.10.3 Verktyg 
För att utvärdera och betygsätta användningen av prototyperna användes följande 
verktyg 

• HoloLens Development Edition - Prototyp-applikationerna kördes på 
en Microsoft HoloLens Development Edition. 
 

• PC med Windows 10 - Webservices kördes på en separat dator med Win-
dows 10 
 

• Tidtagarur - För att mäta effektivitet i tid för de olika arbetsmomenten 
 

• Fysiskt objekt för inspektion - Det objekt som prototypen för inspektion 
skulle identifiera 
 

• QR-kod - En utskriven QR-kod som skannades i prototypen för övervak-
ning 

 

3.10.4 Betygsättning 
Prototyperna bedömdes genom att jämföra tidigare arbetssätt med det nya arbets-
sättet som använder sig av AR-teknik. Varje delmoment i testfallen bedömdes på 
fyra olika aspekter och det arbetssätt som var bättre än det andra fick 1 poäng per 
delmoment i respektive aspekt. 

Sammanlagda poängen för respektive aspekt per arbetssätt räknades ut med for-
meln: 

𝑃 = (𝑣/𝑛) ∗ 10  (13) 

 
där p är totala poängen, v är antal moment där arbetssättet var bättre och n är to-
tala antalet moment i testfallet. 

3.11 Testresultat 
Detta kapitel presenterar resultatet av testning. Ett protokoll som beskriver test-
ningen steg för steg finns som extern bilaga i Appendix B. 

3.11.1 Övervakning 
Resultat från testning av prototypen för funktionen övervakning. 
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Tabell 3.4, resultat av testfallet för funktionen övervakning. 

Aspekt Poäng utan AR-prototyp Poäng med AR-prototyp 

Effektivitet 2,5 7,5 

Funktionskvalité 2,5 7,5 

Ergonomi 6,25 3,75 

Rörlighet 2,5 7,5 

Totalt 13,75 26,25 

 

Tabell 3.5, tid i sekunder för att genomföra hela testfallet i  
övervakning med och utan AR-teknik. 

Moment Tid(s) utan AR-prototyp Tid(s) med AR-prototyp 

1 8 2 

2 25 7 

3 35 22 

4 39 27 

5 53 42 

6 1:00 46 

7 1:15 52 

8 1:23 59 

 

3.11.2 Inspektion 
Resultat från testning av prototypen för funktionen inspektion. 

Tabell 3.6, resultat av testfallet för funktionen inspektion. 

Aspekt Poäng utan AR-prototyp Poäng med AR-prototyp 

Effektivitet 5 5 

Funktionskvalité 2,5 7,5 

Ergonomi 7,5 2,5 

Rörlighet 2,5 7,5 

Totalt: 17,5 22,5 
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Tabell 3.7, tid i sekunder för att genomföra hela testfallet i  
inspektion med och utan AR-teknik. 

Moment Tid(s) utan AR-prototyp Tid(s) med AR-prototyp 

1 20 5 

2 28 25 

3 50 35 

4 60 45 
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4 Analys och diskussion 

Detta kapitel diskuterar och analyserar metoderna och resultaten. 

4.1 AR i industriella arbetsprocesser 
Enligt målsättningen identifierades två funktioner inom industriella arbetsproces-
ser där AR-teknik kunde ha potential att förbättra eller förenkla arbetssättet i 
funktionen. Funktionerna som identifierades var övervakning och inspektion, och 
båda funktionerna hade arbetsmoment där AR-teknik kunde hjälpa till. 

Ur ekonomiskt perspektiv kan AR-teknik definitivt ha en stor påverkan. Genom att 
öka effektiviteten och produktionskvalitén i en funktion kan en industri spara 
pengar genom att antalet fel minskar i produktionen och att processen går snabb-
bare. Det innebär att flera enheter kan bearbetas i en industri under kortare tid vil-
ket ger en vinst. Enligt de tester som utfördes visade det sig att arbetsmoment 
kunde utföras snabbare med hjälp av AR-teknik jämfört med utan, tack vare mobi-
liteten och hur användaren ger input till datorn via röstkommandon. 

En ytterligare fördel ur ekonomiskt perspektiv är att AR-glasögon kan minska anta-
let datorskärmar som behövs i fabrikerna. De virtuella skärmarna som AR-glasö-
gon kan projicera, kan selektivt presenteras för endast de operatörer som behöver 
se dem. Genom att ersätta fysiska datorskärmar med virtuella skärmar kan fabriker 
spara energi. 

När komponenter blir defekta i en industriell bearbetningsprocess måste det upp-
täckas i tid. Om en defekt hos en komponent inte blir upptäckt i tid kan komponen-
ten orsaka stora fel längre fram i tillverkningsprocessen när komponenten ska sät-
tas samman med andra komponenter. Det kan till exempel leda till att en hel växel-
låda går sönder och behöver byggas om. Detta är ett slöseri på energi, tid, pengar 
och material. Genom att öka kvalitén i funktioner vars uppgift är att identifiera såd-
ana defekter kan dessa problem undvikas. 

Ur samhällets perspektiv så försöker inte AR-teknik ersätta människors arbete, 
utan istället tar den vara på de färdigheter som människan besitter samtidigt som 
den utnyttjar datorns styrkor. Att ersätta människor med datorer innebär att folk 
förlorar sina jobb för att företag ska tjäna mer pengar. Genom att använda AR-tek-
nik kan människor fortsätta utföra sina arbeten samtidigt som kvaliteten på resul-
tatet ökar med hjälp av datorns styrkor. 

4.2 Utvärdering av metod 
Tillvägagångssättet som valdes för att lösa problemet och uppnå målsättningen var 
att undersöka industriella arbetsprocesser, undersöka algoritmer och tekniker som 
kan användas till AR-teknik, designa modeller och implementera prototyper, och 
utvärdera prototypernas tillämpning i industriella arbetsprocesser. Tillvägagångs-
sättet fungerade bra då alla mål blev uppnådda i projektet. 
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Den största anledningen till att de alternativa modellerna valdes bort var för att 
hårdvaran som projektet var avgränsat till, HoloLens, var i sig väldigt begränsad. 
Undersökningar visade att många funktioner som planerades enligt modellerna 
inte gick att implementera lokalt på HoloLensen. För att bemöta det problemet de-
signades och valdes alternativa modeller där begränsningarna i prestanda och 
mjukvara kunde undvikas. 

4.2.1 Utveckling för HoloLens 
Hårdvaran som användes i projektet hade en stor påverkan i projektets utfall. Den 
HoloLens som användes till projektet var en “Developers Edition” version vilket be-
tyder att den har många begränsningar och är långt ifrån färdigutvecklad av Micro-
soft. Dokumentation, resurser och ramverk för HoloLens är i dagens läge begrän-
sat. Utvecklare måste förlita sig på de ramverk och utvecklingsverktyg som har stöd 
för HoloLens. Det är inte många tredjeparts-ramverk som har hunnit utveckla stöd 
för HoloLens. 

4.2.1.1 UWP 
HoloLens operativsystem är Windows 10 och kan endast köra appar som är byggda 
för “Universal Windows Platform”. Det betyder att många tredjeparts-ramverk som 
är utvecklade för .Net inte går att använda i appar för HoloLens. Utvecklare blir 
låsta till de verktyg och ramverk som har utvecklat stöd för HoloLens. I framtiden 
när HoloLens blivit mer mogen kommer säkerligen flera ramverk utvecklas med 
stöd för UWP och HoloLens. 

4.2.1.2 Unity 
Unity är en spelmotor och utvecklingsmiljö som samarbetat med Microsoft för att 
kunna bygga applikationer just för HoloLens. I dagens läge finns det endast två al-
ternativ för att bygga applikationer för HoloLens. Ett alternativ är att använda 
Unity som har lovat stöd för HoloLens och det andra är att bygga “native” direct-x 
applikationer genom att använda Windows holographic API. För det här projektet 
fanns det inte tillräckligt med tid för att bygga en spelmotor från grunden för att 
implementera prototyperna. Därför valdes Unity som redan har alla nödvändiga 
funktioner för att bygga prototyperna. 

Genom att använda Unity blir utvecklaren begränsad till de ramverk och verktyg 
som stödjer Unity. Det visade sig att det är svårt att få tredjeparts-ramverk att fun-
gera med både HoloLens och Unity om de inte har byggt stöd för någon av dom. 
För det här projektet användes endast ramverk och bibliotek som utlovat stöd för 
både Unity och HoloLens. Dom försök som gjordes att få tredjeparts-ramverk utan 
stöd för Unity eller HoloLens misslyckades. För de funktioner där vi behövde an-
vända tredjeparts-ramverk designade vi alternativa modeller där ramverken kunde 
användas separat från Unity och HoloLens. 

4.2.2 Implementation av datorseende-algoritmer 
Enligt målet med projektet skulle tekniker, verktyg och algoritmer undersökas som 
kan användas i en AR-applikation för att bidra med värdefulla funktioner. Algorit-
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mer inom datorseende undersöktes för att de eventuellt skulle kunna hjälpa proto-
typen att förstå omvärlden och kunna hjälpa användaren ytterligare. Två olika da-
torseende-funktioner implementerades med hjälp av datorseende-algoritmen 
BRISK och ramverken Vuforia och OpenCV. 

4.2.2.1 Objektidentifiering 
Funktionens förväntade resultat var att kunna identifiera modeller som tidigare 
sparats ned i en databas vilket den lyckades med, men inte till den nivån som vi 
hade önskat. Den information som funktionen gav blev oanvändbar.  

Funktionen skulle användas i prototypen för inspektion då operatören blev tillde-
lad ett föremål. Prototypen skulle kunna identifiera just det föremålet och berätta 
för operatören vilket föremål det var. Problemet var att i verkligheten så kan kom-
ponenterna som ska inspekteras likna varandra väldigt mycket, och kan därför ge 
så kallade “false positives”. Operatören behöver då välja ut en komponent bland 
flera möjliga kandidater vilket gör funktionen omständlig. 

Den största faktorn till funktionens var att i verkligheten så finns det ett styrsystem 
i industriella arbetsprocesser som håller koll på exakt vart alla komponenter är och 
i vilken steg av bearbetningen dom befinner sig. Detta betyder att funktionens re-
sultat blir oanvändbart. 

Identifieringen fungerade men prototypen behövde få en bra och tydlig bild för att 
en identifiering skulle lyckas. Algoritmens funktion är mer användbar för att iden-
tifiera typer av objekt till skillnad från exakta objekt. Till exempel kan funktionen 
identifiera en hund men inte vilken hundras hunden är av. Bildanalyseringsalgorit-
mernas användning i funktionen “Estimering av posering” gav mycket bättre och 
användbart resultat. 

4.2.2.2 Estimering av objekts posering 
En nyckelfunktion till prototypen för inspektion var att kunna placera ut ett holo-
gram med samma position och rotation som en verklig markör. Denna funktion 
binder ihop verkligheten med den virtuella. Funktionen implementerades med 
hjälp av ramverket Vuforia som hade en funktion kallad “Image Target”. Ramver-
ket använder bildanalyseringsalgoritmer för att detektera en 2D-bild och använder 
sedan informationen för att beräkna exakt vilken rotation och position som bilden 
har relativt till operatören. Positionen och rotationen anges sedan till hologram-
met, vilket ger illusionen av att hologrammet sitter fast på bilden, som kan flyttas 
runt. Funktionen fungerade helt enligt förväntningar och gav mycket bra resultat i 
realtid. 

En mer önskvärd, alternativ, modell designades där prototypen skulle ha en funkt-
ion för att identifiera ett 3D-objekt i realtid och projicera ett hologram över det fy-
siska objektet. Denna funktion gick inte att implementera till HoloLensen på grund 
av att den inte hade tillräckligt hög prestanda för att utföra beräkningarna i realtid. 
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4.3 Utvärdering av testresultat 
Enligt testresultatet visade det sig att de nya arbetssätten som använde sig av AR-
prototyperna gav totalt sett högre resultat jämfört med de tidigare arbetssätten. 
Produktionskvaliteten, effektiviteten och rörligheten ökade på bekostnad av ergo-
nomin. 

Den tillgängliga versionen av HoloLens väger ganska mycket och belastar nacken. 
Efter en längre tids användande blir utrustningen klart märkbar och irriterande. 
Det som HoloLensen har till sin fördel är att den alltid sitter på huvudet och använ-
daren har sina händer fria vilket bidrar till ökad rörlighet för användaren. Detta är 
en balans som måste tas hänsyn till. Eftersom att HoloLensen som användes var en 
utvecklingsversion betyder det att mycket kan ändras innan produkten släpps för 
allmänheten. 

HoloLensens styrka är projiceringar av 3D-hologram vilket betyder att den sätter 
krav på hårdvara och batteri. Dessa två saker bidrar till ökad vikt och enheten blir 
mer påfrestande att bära. Det är därför viktigt att anpassa den utrustning som ska 
användas beroende på vilken funktion utrustningen ska användas till. Är inte 3D-
hologram något intressant bör annan utrustning övervägas. Detta framgick när 
man jämförde de två olika prototyperna för de två olika funktionsområdena in-
spektion och övervakning. 

Prototypen för övervakning hade inget behov av 3D-hologram utan behövde endast 
visa 2d-skärmar, ta bilder med en kamera och kommunicera via nätverk. Därför 
ansågs HoloLensen inte vara lämpad till den funktionen, men prototypens AR-
egenskaper var fortfarande av stor betydelse för funktionen då det nya arbetssättet 
blev mycket effektivare även med den klumpiga utrustningen. Alternativ utrust-
ningen hade kunnat vara Google Glass som är betydligt mindre men kan projicera 
information på glasögonen och ta bilder, men samtidigt väger betydligt mindre. 

Prototypen för inspektion passade perfekt för HoloLens, bortsett från den ergono-
miska aspekten. Att kunna inspektera en komponent som ett hologram jämfört 
med att inspektera bilder för varje sida av komponenten med rutnät visade sig vara 
väldigt användbart. Användaren kan rotera och ändra skalan av modellen för att se 
varje detalj av komponenten. Placering av nya defekter kunde göras med 3D-koor-
dinater. Ett problem med placeringen av defekten var att användaren behöver an-
vända hela huvudet för att sikta vart defekten ska placeras, och eftersom att utrust-
ningen är känslig mot rörelser kan placeringen upplevas som skakig. Prototypens 
AR-egenskaper gav väldigt bra resultat i testerna, speciellt i effektivitet och pro-
duktionskvalitet. Med förbättrad ergonomi på utrustningen har prototypen defini-
tivt potential att förbättra funktionen. 

En framtida version för industrin skulle kunna vara en HoloLens med externt bat-
teri eftersom den inte behöver vara lika kosmetisk som för vardagligt bruk. Det 
skulle också ge möjligheten att byta batteriet på ett enkelt sätt när det väl var slut. 
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Ett problem med HoloLens är att dess “field-of-view” är väldigt liten, då hologram-
men endast kan projiceras inom glasögonen precis framför användarens ögon. Pe-
riferiseendet kan alltså inte upptäcka hologram och hologrammen blir avskurna om 
användaren är för nära. 
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5 Slutsatser 

Målsättningens alla punkter som presenteras i kapitel 1.2 blev uppfyllda. 

Två funktioner identifierades inom en bearbetningsprocess där AR-teknik lämpade 
sig bra enligt punkt 1a och 1b i målsättningen. Identifiering av funktionerna gjordes 
genom en workshop tillsammans med en UX-expert och en lösningsarkitekt från 
ÅF som båda har mycket kunskaper och erfarenhet inom industriella arbetsproces-
ser. De funktioner som identifierades passade båda bra för AR-teknik, men var an-
passade för olika typer av utrustning. 

Projektet avgränsades till AR-headsetet Microsoft HoloLens. Enligt mål 2a under-
söktes och dokumenterades HoloLens sensorer och funktioner som kunde använ-
das för att förbättra de identifierade funktionerna inom den industriella bearbet-
ningsprocessen. Funktionen inom övervakning krävde inte alla de funktioner som 
HoloLens erbjöd och hade kunnat använda sig av en enklare typ av AR-utrustning, 
men var fortfarande lämplig för AR-teknik. Funktionen inom inspektion utnyttjade 
samtliga funktioner som HoloLens erbjöd, vilket betyder att funktionen passar för 
AR-teknik. 

En förstudie av algoritmer och metoder inom bildanalysering gjordes enligt mål 2b 
som kan användas tillsammans med ett AR-headset för att erbjuda flera funktioner 
till respektive funktion. Algoritmerna som undersöktes kunde detektera särdrag i 
bilder, och med den informationen kunde objekt identifieras i bilder. Algoritmerna 
undersöktes och jämfördes, där till slut en algoritm blev utvald till att användas i en 
av modellerna. En metod för 3D-objektsidentifiering och estimering av posering 
undersöktes, och en färdig implementation av metoden användes sedan i en av mo-
dellerna. 

Två prototyper utvecklades för respektive identifierad funktion enligt mål 3a och 
3b. Båda prototyperna designades utifrån funktionerna som prototyperna skulle 
användas till. Med hjälp av bildanalyseringsalgoritmer, externa webtjänster, proji-
cering av 3D-hologram, och HoloLens sensorer och funktioner kunde prototyperna 
användas till respektive funktion. Funktionen objektidentifiering visade sig vara 
onödig eftersom att informationen som funktionen gav, alltså ett objekts namn, 
fanns redan tillgängligt i styrsystemen som kontrollerar produktionen. 

Prototyperna testades och utvärderades enligt mål 4a för att se på vilket sätt som 
AR-prototyperna förbättrade eller förenklade de identifierade funktionerna. Ett 
testfall skapades för respektive prototyp där det gamla arbetssättet utan AR jämför-
des med det nya arbetssättet med AR. Testerna visade att AR-prototyperna ökade 
effektiviteten, produktionskvalitén, och rörligheten för funktionen och operatören 
till en bekostnad av sämre ergonomi. HoloLens exemplaret som användes var en 
utvecklingsutgåva vilket betyder att förbättringar kommer med största sannolikhet 
att göras i framtiden. Det blir ansträngande och jobbigt att bära på utrustningen 
under längre perioder, vilket är ett krav inom industriella arbetsprocesser. 
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5.1 Framtida arbeten 
Detta projekt var avgränsat till Microsoft HoloLens, vilket betyder att prototyperna 
designades utifrån just den utrustningen. Genom att undersöka alternativ utrust-
ning med alternativa sensorer, funktioner och begränsningar så kan andra lös-
ningar tas fram för specifika fall som eventuellt kan ge ett bättre resultat. 

Genom att undersöka andra metoder och algoritmer inom datorseende så kan AR-
applikationer få ökad förståelse för omvärlden och därmed ge ytterligare informat-
ion och assistans till användaren. Under projektet användes endast RGB-bilder, 
men i ett framtida projekt borde RGB-D-bilder från en djupkamera användas så att 
datorn får information om avståndet till punkter i bilden, vilket öppnar upp flera 
möjligheter för vad AR-applikationen kan göra. 
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Workshop identifying functions 

Purpose 

The purpose of this workshop is to identify two functions in machining production 
where AR is an interface making the experience better, easier and/or more precise. 

The boundaries is set to functionalities in machining production that is used by op-
erators. The functionalities should also be possible to make a Proof of concept 
within the timeline of the examination work. 

Participants 

In the workshop the following persons and roles were present: 

• Alexander Lindqvist, Solution- and software architect in MES systems 

• Robin Lindqvist, UX expert 

• Anton Wass, KTH Student 

• Eddie Löwenborg, KTH student 

Workshop execution 

The workshop started with a brainstorming where functions were identified. 

In the second phase the identified functions were compared to each other and 
which value they should provide the operators. 

After discussions on the value and where AR as a technology is a big reason behind 
the value we identified the two most suitable functions for using AR. 

Result 

The following two functions were selected: 



 
 
 
 

41  |  KÄLLFÖRTECKNING 

• Final quality check 

• Machine state overview 

Final quality check 

Today the final quality check is executed by an operator doing an ocular control 
over a produced part. The operator uses a screen that shows an aggregation of com-
mon quality defects to know where they should check extra carefully. If they find a 
quality defect they will open another screen mark where the defect is and classify 
the defect. 

 

Screenshot of existing function 

With Agumented Reality this function can be enhanced a lot.  

The idea is for the AR device to identify the physical produced part, project a 3d 
model on the produced part and show a grid on top of that displaying the most 
common quality defects. The operator will be able to turn on and off the projected 
3d model to go between produced part and common quality defects to know where 
to check extra carefully. If a quality defect is identified it should be recorded by 
voice command stating where the defect is and what type of defects it is. 

If the projection of the 3d model on the physical produced part should prove to be 
too difficult to do with today’s technology, then the 3d model should be projected 
on the side of the physical part. 

This will help the operator to find more defects than today by showing the defects 
more precise and closer to the reality. It will also reduce the time the operator need 
to do the ocular control because the operator will never have to move the eyes from 
the physical part to view a screen and navigating using a mouse. 
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Machine state overview 

Today an operator is responsible for an area in the production line which includes 
several machines. The operator works reactive and executes tasks when something 
occurs. To know the current state of the machines the operator needs to constantly 
overview the physical machines state by looking at them. 
When a reactive task needs to be executed, the operator will use a computer to 
know what and how. This computer is usually a fixed one and for executing the task 
the operator needs both hands. 

With AR this way of working can be changed. 

Instead of working reactively by sitting stand-by and waiting for something to hap-
pen, the operator can become more pro-active. 

If the operators do rounds through the machine park they can get information on 
upcoming tasks and current status of the machine in real time by looking at the ma-
chine. Likewise the operator will become faster to react when something unex-
pected occurs by getting an indication from the device directly displaying what hap-
pened and what needs to be done without having to be at the right place at the right 
time. This will also be of help when solving the issue or executing the task, by not 
having to go back and forth between the machine and a computer to get the infor-
mation needed. 
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Testresultat 
Protokoll samt slutsatser som drogs vid betygsättning av operatörens utförande med vs. 
utan AR teknik. 
_____________________________________________________________ 
Inspektion 

#1 

Moment: Läs av tidigare kända defekter på modell 
 

Utförande med AR: 
Operatör tittar på 3D-hologram av modellen. 
Roterar och förstorar/förminskar hologrammet vid behov. 
Använder “tap” gest för att läsa information om defekten. 
 

Utförande utan AR: 
Operatör använder en dator med stationär skärm. 
Kollar i en lista med defekter. Varje defekt har rutnätskoordinater. 
Tittar på 2D-bilder av komponent (en bild per sida) och använder defektens koordinat för 
att se på 2D-bilden vart den är någonstans. 
 

Effektivitet: Med AR 
 
Operatören läste av defekterna mycket snabbare jämfört med utförandet utan AR. 
 

Ergonomi: Utan AR 
 
Operatören belastar nacken på grund av HoloLensen som sitter på huvudet och när denne 
ska kolla runt på hologrammet. 
 

Funktionskvalitét: Med AR 
 
Operatören kan se exakt vart på hologrammet defekterna är placerade. I fallet utan AR ser 
operatören endast i vilken ruta i rutnätet där defekten är placerad. Precisionen är mycket 
högre i fallet med AR. 
 

Rörlighet: Med AR 
 
Operatören är tvingad att vara vid en stationär datorskärm för att läsa av defekter. Med AR 
kan operatören få tillgång till modellen oavsett plats. Operatören har alltid händerna fria.  
______________________________________________________________ 
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#2 

Moment: Inspektera fysisk komponent för att identifiera nya defekter. 
 

Utförande med AR: Tittar på fysisk komponent med HoloLens kvar på huvudet. 
 

Utförande utan AR: Tittar på fysisk komponent. 
 

Effektivitet: Utan AR 
Eftersom att HoloLens har ett visir som försämrar sikten utfördes momentet snabbare 
utan AR. 
 

Ergonomi: Utan AR 
Eftersom operatören har en HoloLens på huvudet belastas nacken. 
 

Funktionskvalitét: Utan AR. 
Eftersom att HoloLens har ett visir som försämrar sikten blev det lite svårare att identifiera 
defekter. 
 

Rörlighet: Utan AR 
Operatören har ingen HoloLens på huvudet. 
 

______________________________________________________________ 
#3 

Moment: Markera identifierad defekt på modellen av komponenten 
 

Utförande med AR: 
Operatören tittar på hologrammet och med funktionen Gaze och gesten “Tap” placeras en 
ny defekt ut med 3D koordinater. 
 

Utförande utan AR: 
Titta på 2D-bilder av komponentens alla sidor. Välj ut den sida där defekten är identifie-
rad. Räkna ut vilken koordinat defekten har på sidan. Skriv in defekten i en lista i datorn. 
 

Effektivitet: Med AR 
 

Operatören kan snabbt placera ut en ny defekt genom att endast titta på hologrammet och 
använda gesten “Tap”. Utan AR tar längre tid. 
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Ergonomi:  Utan AR 
 
Operatören belastar nacken när denne roterar huvudet för att sikta med funktionen Gaze 
samt att HoloLens sitter på huvudet. 
 

Funktionskvalitét: Med AR 
Defekten får en 3D koordinat med högre precision jämfört med tidigare 2D koordinaten i 
rutnät.  
 

Rörlighet: Med AR 
Operatören är inte låst till en datorskärm under arbetsmomentet. Operatören har båda 
händerna fria. 
______________________________________________________________ 
#4 

Moment: Klassificera ny defekt. 
 

Utförande med AR:  
Operatör säger ordet “Classify” följt av en beskrivning. HoloLens appen sparar ned det som 
sades av operatören. 
 

Utförande utan AR: 
Operatören skriver in en mening med tangentbord. 
 

Effektivitet: Utan AR 
Operatören kan snabbare och enklare skriva/ändra en förklaring med ett tangentbord. 
 

Ergonomi: Med AR 
Operatören behöver endast säga en mening utan att röra på kroppen. 
 

Funktionskvalitét: Utan AR. 
Ett tangentbord gör klassificering mer noggrann jämfört med “speech-to-text” funktionen. 
 

 
Rörlighet: Med AR 
Operatören är inte låst till ett tangentbord. 
_____________________________________________________________ 
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Övervakning 

#1 

Moment: Ta fram lista av maskiner 
 

Utförande med AR: 
Operatör säger “Show Overview” 
 

Utförande utan AR: 
Operatör använder stationär dator för att klicka fram listan. 
 

Effektivitet: Med AR 
 
Röstkommandot går snabbare att utföra jämfört med att klicka med en mus. 
 
 
Ergonomi: Med AR 
 

Mer ergonomiskt att säga ett ord jämfört med att använda en datormus. 
 

Funktionskvalitét: Med AR 
 
Operatör kan få fram lista med maskiner oavsett plats. Kan arbeta reaktivt och proaktivt. 
 

Rörlighet: Med AR 
 
Operatör behöver inte använda händer för att ta upp listan med maskiner. 
______________________________________________________________ 
 

#2 

Moment: Välj en maskin som är flaggad med: Underhåll krävs. 
 

Utförande med AR: 
Operatören tittar i en lista med maskiner (hologram) som är färgkodade beroende på sta-
tus. 
 

Utförande utan AR: 
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Operatören tittar i en lista med maskiner på en stationär dator. 
 

 
Effektivitet: Utan AR 
Operatören kan enklare läsa av en lista på en datorskärm jämfört med en lista som ett ho-
logram. 
 

Ergonomi: Utan AR 
Operatör behöver inte ha hololens på huvudet och titta runt bland hologram. 
 

 
Funktionskvalitét: Utan AR 
Operatör kan manövrera en stationär dator enklare jämfört med HoloLens-appen. Lista i 
form av hologram är begränsad till storlek. 
 

Rörlighet: Med AR 
Operatören är inte låst vid en stationär dator. 
______________________________________________________________ 
 

#3 

Moment: Gå till maskin 
 

Utförande med AR: 
Operatör går till maskin. 
 

 
Utförande utan AR: 
Operatör går från stationär dator till maskinen som behöver underhåll. 
 

 
Effektivitet: Med AR. 
Operatör går direkt till maskinen. Behöver inte gå från en stationär dator. 
 

 
Ergonomi: Utan AR. 
HoloLens belastar nacken. 
 

Funktionskvalitét: Med AR 
Operatör kan snabbare gå till maskinen. 
 

Rörlighet: Med AR. 
Operatör har HoloLens med sig. 
______________________________________________________________ 
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#4 

Moment: Utför uppdrag 
 

Utförande med AR: 
Operatören scannar av QR kod på maskin och får reda på vad som behöver göras. 
 

Utförande utan AR: 
Operatör måste notera vad som behöver göras när operatören är vid den stationära datorn. 
 

Effektivitet: Med AR 
Operatören har alltid med sig informationen om vad som behöver göras. 
 

Ergonomi: Utan AR 
HoloLens belastar nacken. 
 

Funktionskvalitét: Med AR 
Operatören har alltid information med sig och kan därför alltid kolla upp vad som ska gö-
ras om det glöms bort. Operatören får information om vad som behöver göras snabbare, 
oavsett vart operatören befinner sig jämfört med utan AR. 
 

Rörlighet: Utan AR 
Operatören behöver inte ha på sig (eller ta av sig/sätta på sig) HoloLens under utförandet 
av uppdraget. 
______________________________________________________________ 
#5 

Moment: Ta fram lista av maskiner 
 

Utförande med AR: 
Operatör säger “Show Overview” 
 

Utförande utan AR: 
Operatör går till stationär dator. 
Operatör använder stationär dator för att klicka fram listan. 
 

Effektivitet: Med AR 
 
Röstkommandot går snabbare att utföra jämfört med att klicka med en mus. 
Operatör behöver inte gå till dator för att ta fram lista.  
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Ergonomi: Med AR 
 

Mer ergonomiskt att säga ett ord jämfört med att använda en datormus. 
 

Funktionskvalitét: Med AR 
 
Operatör kan få fram lista med maskiner oavsett plats. Kan arbeta reaktivt och proaktivt. 
 

Rörlighet: Med AR 
 
Operatör behöver inte använda händer för att ta upp listan med maskiner. 
 

______________________________________________________________ 
#6 

Moment: Välj en maskin som är flaggad med: Underhåll krävs. 
 

Utförande med AR: 
Operatören tittar i en lista med maskiner (hologram) som är färgkodade beroende på sta-
tus. 
 

Utförande utan AR: 
Operatören tittar i en lista med maskiner på en stationär dator. 
 

 
Effektivitet: Utan AR 
Operatören kan enklare läsa av en lista på en datorskärm jämfört med en lista som ett ho-
logram. 
 

Ergonomi: Utan AR 
Operatör behöver inte ha hololens på huvudet och titta runt bland hologram. 
 

 
Funktionskvalitét: Utan AR 
Operatör kan manövrera en stationär dator enklare jämfört med HoloLens-appen. Lista i 
form av hologram är begränsad till storlek. 
 

Rörlighet: Med AR 
Operatören är inte låst vid en stationär dator. 
______________________________________________________________ 
 

#7 
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Moment: Gå till maskin 
 

Utförande med AR: 
Operatör går till maskin. 
 
 
Utförande utan AR: 
Operatör går från stationär dator till maskinen som behöver underhåll. 
 
 
Effektivitet: Med AR. 
Operatör går direkt till maskinen. Behöver inte gå från en stationär dator. 
 
 
Ergonomi: Utan AR. 
HoloLens belastar nacken. 
 

Funktionskvalitét: Med AR 
Operatör kan snabbare komma till maskinen. 
 

Rörlighet: Med AR. 
Operatör har HoloLens med sig. 
______________________________________________________________ 
#8 

Moment: Utför uppdrag 
 

Utförande med AR: 
Operatören scannar av QR kod på maskin och får reda på vad som behöver göras. 
 

Utförande utan AR: 
Operatör måste notera vad som behöver göras när operatören är vid den stationära datorn. 
 

Effektivitet: Med AR 
Operatören har alltid med sig informationen om vad som behöver göras. 
 

Ergonomi: Utan AR 
HoloLens belastar nacken. 
 

Funktionskvalitét: Med AR 
Operatören har alltid information med sig och kan därför alltid kolla upp vad som ska gö-
ras om det glöms bort. Operatören får information om vad som behöver göras snabbare, 
oavsett vart operatören befinner sig jämfört med utan AR. 
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Rörlighet: Utan AR 
Operatören behöver inte ha på sig (eller ta av sig/sätta på sig) HoloLens under utförandet 
av uppdraget. 
______________________________________________________________ 
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