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INDUSTRIROBOTTER →KOLLEGAER

De ”nye” robotter



De ”nye” robotter

LOGISTIK-ROBOTTER → SERVICE-ROBOTTER
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Wheeled mobile robots

Spot

Drones

Typer af mobile robotter



Spot robotten



Mapping med Spot, 3D Lidar og termisk kamera



Termisk kamera

• Inspektion med Spot

• Montering af vision-udstyr

• Indsamling af data

• Autonom overvågning



• Muligheder med kunstig intelligens
• Detektion og genkendelse af mennesker
• Etablering af kommunikation
• Forståelse af omkringværende miljø

Human-Robot-Interaction
(HRI)



• Styring over 5G
• Ubegrænset rækkevidde

• Samarbejde
• DTI/TDC NET/Ericsson

5G og Spot

60: JOBA→TSKO



Cases
Pilotprojekt i dag, virkelighed i 2029 (?)



Spot 5G case: Hegnsinspektion

• Montering af vision udstyr

• Indsamling af data

• Træning af deep learning algoritme

• Inspektion med Spot



Dataanalyse

• Antallet af pigtrådstråde tælles. I HCA 
airport skal der være 3 tråde

• For hver detekteret tråd beregnes 
variationen i hældningen stykvis langs 
tråden. Dette tal forventes at stige, hvis 
der er et knæk på tråden, eller tråden er 
meget løs

• De 5 farvede vertikale linjer indikerer 5 
specifikke steder, hvor den indbyrdes 
afstand mellem de 3 tråde beregnes. 
Denne værdi vil typisk være omkring 1



Hvor kan Spot og 5G ellers bruges?



Case: Robot samler cigaretskodder i gaderne
• Cigaretskodder indeholder alt fra 

tungmetaller til mikroplast →miljøfordel

• Det koster 3 kr. for Aarhus Kommune at 
opsamle ét cigaretskod → økonomisk 
besparelse

• Personale spares for (kedelig) 
rutineopgave i byrummet

• Kameraløsning, så robotten kan finde 
cigaretskodder. Dernæst skal robotten lære 
at identificere et cigaretskod ved hjælp af 
machine learning.

• Samarbejde mellem Aarhus Kommune og 
virksomhederne Capra Robotics og KK 
Tech







Teknologisk Institut



• Blindtech
• Spot som hjælpemiddel?
• Hospitaler, storcentre m.m.
• 5G tillader nye anvendelsesmuligheder

Human-Robot-Interaction
(HRI)



The SMOOTH Robot



Telepresence-robotter

• Interaktion med patienter på afstand

• Kontakt til pårørende ved indlæggelse

Eksempel (blandt mange): InTouch Vita – iRobot og InTouch Health



Telecare & Telesurgery

Eksempel: SinaFlex, https://sinamed.ir/robotic-tele-surgery/sina_flex/

https://stlpartners.com/digital-health-telecoms/10-5g-healthcare-use-cases/



Servicerobotter – aktuel udvikling

• Flere platforme er på vej

• Modulbaserede robotter vinder
frem

• Større diversitet i opgavetyper

• Research       Marked 



• Aflaste personale

• Understøtte borgere/patienter

• Automatisering af processer

Robotter som fremtidens hjælpere



Fordele gennem 5G
• 5G tillader hurtigere responstid, hvilket skal bruges til at styre robotten i realtid.

• Overførsel af størrre datamængder, hvilket tillader at sende større data mængder fra sensorer.

Sensorer som 3D lidar, stereokamera, gps m.m. producerer store mængder af data. 

• 4G/5G tillader, at vi kan have kontakt til robotten uden for arealer med WiFi.

• Mulighed for at behandle og analysere data eksternt.



Hvad med lovgivningen?

• Færdselsloven pr. 1. januar 2021 har fået indføjet fænomenet “urbane mobile 
robotter” som en faktor i trafikken med tilhørende regelsæt for, hvordan disse 
såkaldte ”selvkørende enheder'' må færdes i en forsøgsperiode.



Hvad med sikkerheden?
• Krav (mange og stærke) om 

sikkerhedscertificeringer og 
overholdelse af standarder

• AI som værktøj til mere sikre 
robotter 

- Kamerasystemer kan tolke 
ansigtsudtryk og adfærd, så 
robotterne kan bevæge sig på 
en måde, der gør det nemmere 
og mere sikkert for mennesker 
at færdes blandt dem
- AI direkte ind i navigationen –
fx sætte farten ned, køre uden 
om mennesker osv.

• 5G øger mulighederne



Hvad med etikken?
• Tager robotter arbejde fra mennesker?
• Tillid og tryghed ift. at færdes blandt og blive betjent af robotter?
• Datasikkerhed, overvågning – GPDR?
• Kan robotter varetage plejeopgaver?
• Kan vi stole på AI-algoritmer?
• Hvordan tilgodese både innovation og etik?

https://algoritmer.org/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654179

https://algoritmer.org/


TILMELD DIG PÅ
www.teknologisk.dk/robotnyhedsbrev

TILMELD DIG VORES 
ROBOTTEKNOLOGISKE NYHEDSBREV
Så sørger vi for, at du hver 14. dag bliver opdateret 
med videoer, gode råd og links til nye kurser, der 
kan hjælpe dig med at få succes med 
morgendagens teknologi.
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