
Tätä käytetään selvitett äessä, miten keho toimii 
vuorovaikutuksessa koneisiin.

Järjestelmää käytetään kolmiulott eisten, 
dynaamisten simulaati oiden luomiseen, kuinka 
luusto ja lihakset toimivat fyysisessä ympäristössä, 
kuten esimerkiksi kuntolaitt eessa, sekä kehon 
rasituksen tutkimiseen. Samaan aikaan tehdään 
tarkkoja mitt auksia yksityiskohtaisen analysoinnin 
perustaksi koneiden opti mointi a varten.

Tähän asti  on ollut hyvin monimutkaista 
ja aikaa vievää tehdä tarvitt avaa koodia 
mallinnusjärjestelmässä konemallien luomiseksi. 
Tätä helpott aakseeen AnyBody Technology on 
kehitt änyt erityisen lisäosan SolidWorksiin, joka 
mahdollistaa konemallien hakemisen suoraan CAD-

AnyBody Technology kehitt ää 
ohjelmistoa ihmisen ja koneen 
vuorovaikutukseen. Yhdistämällä 
SolidWorksin ja biomekaanisen 
mallinnusjärjestelmänsä, The 

Anybody Modelling –järjestelmän,  yrityksen 
tuotekehitysaika on lyhentynyt noin viikosta 
puoleen tunti in.  

AnyBody Technology perustetti  in vuonna 2002. 
Yrityksen toiminta perustuu tutkimusprojekti in, 
joka alkoi Aalborgin yliopistossa vuonna 1997. 
Tutkimus koskee koneiden, kuten polkupyörien 
ja kuntolaitt eiden ti etokoneopti mointi a. Yritys 
on kehitt änyt niin sanotun liikuntaelinten 
mallin, joka on universaali virtuaalinen malli 
ihmisen luurangosta nivelineen ja lihaksineen. 

Ihminen ja kone toimivat 
yhdessä SolidWorksin ja 
AnyBodyn avulla
AnyBody Technology on säästänyt paljon tuotekehitysaikaa ja saanut 
uusia asiakkuuksia ott amalla käytt öön SolidWorksin yhdessä edistyneen 
kehonmallinnusjärjestelmänsä kanssa.

www.anybodytech.com

järjestelmästä. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia 
sekä yritykselle ett ä sen asiakkaille, sanoo 
Michael Damsgaard, AnyBody Technologyn 
kehityspäällikkö.

“Ajatuksemme SolidWorksin käytössä on, ett ä 
koneethan yleensä jo ovat CAD-malleja, jotka 
sisältävät virtuaalisesti  kaiken tarvitsemamme 
ti edon. Sen sijaan, ett ä mallintaisimme konemallit 
omassa järjestelmässämme, voimme hyvin 
helposti  tehdä tarvitt avan koodin SolidWorksin 
lisäosan avulla painamalla nappia ja konemalli 
on valmis omassa järjestelmässämme,” kertoo 
Damsgaard.

Michael Damsgaard, AnyBody Technologyn 
kehityspäällikkö

FAKTAA AnyBody Techno-
logy A/S kehitt ää 

ohjelmistoa (AnyBody Modeling System™) 
ihmisen ja koneen vuorovaikutukseen 
sekä tarjoaa konsultointi a, koulutusta ja 

teknistä tukea käytt äjille. AnyBody Modeling 
System™ on universaali virtuaalinen malli 
ihmisen luurangosta nivelineen ja lihaksi-
neen, jota käytetään selvitett äessä, miten 
keho toimii vuorovaikutuksessa koneisiin. 

Keskeiset maailmanlaajuiset markkina-
alueet tuott eelle ovat ortopedia, auto ja 
liikunta. Järjestelmän käytt äjät ovat pääosin 
joko yliopistotutkimuksen tai tuotekehityk-
sen parista.



”Käytimme aiemmin noin 
viikon monimutkaisen 
konemallin kehitykseen 
omalla järjestelmällämme. 
Nyt tämä vie vain puoli 
tuntia, jos CAD-mallin 
liikkuvuus on hyvin 
määritelty. Toistuvia 
työprosesseja ei 
enää tarvita ja niiden 
sijaan voimme käyttää 
enemmän aikaa lisäarvon 
tuottamiseen.” sanoo 
Michael Damsgaard, 
AnyBody Technologyn 
kehityspäällikkö.

Hän korostaa, ett ä The AnyBody Modeling 
–järjestelmän käytett ävyys on parantunut 
huomatt avasti , konemallinnuksessa käytetyn 
SolidWorksin ansiosta ja tämä on tuonut 
AnyBody Technologylle lisää uusia asiakkuuksia. 
Samaan aikaan suunnitt eluprosessin ja 
simulointi järjestelmän käytt öönott o on tullut 
paljon ajankohtaisemmaksi: ”SolidWorksissa on 
hyvä liitt ymä muihin järjestelmiin. Tästä johtuen 
myös pienemmät yritykset pääsevät käytt ämään 
järjestelmäämme tuott eidensa kehityksessä. 
Lisäksi työ vain helpott uu olemassa oleville 
asiakkaillemme. He voivat nyt tehdä muutoksia 
nopeammin ja virheett ömämmin.”

Ohjelmistokehityksen lisäksi AnyBody Technology 
tekee myös konsultointi a. SolidWorksin avulla on 
mahdollista vastaanott aa CAD-malleja asiakkailta 
ja tuoda ne simulointi järjestelmään nopeammin ja 
saumatt omammin.

“Saamme nyt asiakkaita, jotka eivät aiemmin 
voineet kuvitellakaan käytt ävänsä tätä teknologiaa, 
koska se on ollut niin monimutkaista,” sanoo 
Michael Damsgaard. Hän lisää ”Käyti mme 
aiemmin noin viikon monimutkaisen konemallin 
kehitykseen omalla järjestelmällämme. Nyt tämä 
vie vain puoli tunti a, jos CAD-mallin liikkuvuus 
on hyvin määritelty. Toistuvia työprosesseja ei 
enää tarvita ja niiden sijaan voimme käytt ää 
enemmän aikaa lisäarvon tuott amiseen. Tyypilliset 
asiakkaamme voivat käytt ää SolidWorksia, kuten 
edistynytt ä AnyBody Modeling-järjestelmän 
muokkaustyökalua. CAD-mallia voidaan 
käytt ää tuotesuunnitt elun ja analysoijien tai 
konsultointi yrityksen, kuten AnyBody Technologyn, 
välillä.”

Michael Damsgaard uskoo, ett ä 3D CAD- ja 
AnyBody Modeling-järjestelmien välinen 
integraati o tulee olemaan enti stä ti iviimpää 
tulevaisuudessa: “Uskomme, ett ä teknologiamme 
tulee sisältymään suoraan CAD-järjestelmään. 

Tämä mahdollistaa ihmisen ja koneen 
tehokkaamman yhdistämisen sekä helpomman 
biomekaanisen analysoinnin asiakkaille, jotka ovat 
tott uneet käytt ämään CAD-työkalua,” hän sanoo.

Damsgaardin mukaan SolidWorks oli looginen 
valinta kaikista 3D CAD-järjestelmistä, koska se 
on suositt u ja laajalti  käytössä oleva järjestelmä 
sekä helppokäytt öinen ja suhteellisen edullinen. 
Lisäksi ohjelmointi rajapintaan pääsy on avointa 
ja helppoa, mikä on tärkeää AnyBodyn kaltaiselle 
ohjelmistolle. ”Alhainen hinta on ti etysti  tärkeä 
tekijä meille pienenä yrityksenä, mutt a se 
on todellakin tärkeä monille tyypillisimmistä 
asiakkaistamme”, hän sanoo. 
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