
en universel virtuel model af et menneskeskelet 
med led og muskler, som anvendes ti l at ti l at 
studere, hvordan kroppen fungerer i samspillet 
med maskinerne. 
Systemet anvendes ti l at lave dynamiske 
simuleringer i 3D af skelet- og muskelsystemet 
under arbejde i et fysisk miljø som for eksempel en 
træningsmaskine, og det anvendes ti l at studere 
belastningerne på kroppen. Samti dig skabes en 
række præcise måleresultater, der kan danne 
udgangspunkt for detaljerede analyser med 
henblik på opti mering af maskinerne.

Hidti l har det været meget komplekst og taget 
lang ti l at skrive den kode, der var nødvendig for 
at skabe modeller af maskiner inde i modellerings-
systemet. Nu har AnyBody Technology i stedet 

Virksomheden AnyBody Technology 
udvikler soft ware ti l at modellere, 
hvordan mennesker og maskiner 
interagerer med hinanden. Ved 
at kombinere sit biomekaniske 

modelleringssystem The AnyBody Modeling 
System med SolidWorks har virksomheden 
nedbragt ti den ti l at modellere nye maskiner og 
lægge dem ind i systemet bragt ned fra omkring 
en uge ti l en halv ti me. 

AnyBody Technology er grundlagt i 2002 
og udspringer fra et forskningsprojekt, der 
startede på  Aalborg Universitet i 1997 omkring 
computeropti mering af maskiner som eksempelvis 
cykler og fi tness-maskiner. Virksomheden har 
udviklet en såkaldt muskelskeletal model, der er 

Menneske og maskine er 
bragt tætt ere sammen med 
SolidWorks og AnyBody
Massive ti dsbesparelser og adgang ti l nye kunder er blandt de fordele AnyBody 
Technology har høstet ved at integrere sit avancerede system ti l kropsmodellering 
med SolidWorks.
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udviklet en særlig plug in ti l SolidWorks, som gør 
det muligt at hente modellerne af maskinerne 
direkte fra CAD-systemet, og det åbner en række 
nye muligheder for både virksomheden og dens 
kunder, fortæller Michael Damsgaard, der er 
udviklingschef hos AnyBody Technology.

”Vore tanke med at anvende SolidWorks er, 
at maskinerne typisk allerede eksisterer som 
Cad-modeller, som rummer stort set al den 
informati on, vi skal bruge. I stedet for at skulle 
modellere maskinerne i vores eget system kan vi 
med den nye plug-in ti l SolidWorks med et knips 

Casestudy

Michael Damsgaard, Udviklingschef hos AnyBody 
Technology

FAKTA AnyBody Technology 
A/S udvikler og sælger 

den unikke soft ware AnyBody Modelinng 

System og ti lbyder undervisning og teknisk 
support ti l brugerne. Soft waren bruges ti l at 
simulere, hvordan mennesker og maskiner 

interagerer med hinanden, og hvordan dett e 
påvirker menneskekroppen.



få skrevet den nødvendige kode, trykke på en knap 
og så er modellen klar i vores system,” forklarer 
Michael Damsgaard.

Han fremhæver, at anvendelsen af SolidWorks 
betyder at AnyBody Technology får lett ere adgang 
ti l nye kundegrupper, fordi brugervenligheden 
i The AnyBody Modeling System er blevet 
kraft igt forbedret ved at anvende SolidWorks ti l 
modellering. Samti dig er integrati onen med selve 
designprocessen blevet langt tætt ere:
”SolidWorks har en god grænsefl ade ti l andre 
systemer, og det betyder at fl ere lett ere vil 
kunne anvende vores soft ware i forbindelse med 
udviklingen af deres produkter. Også for nogle af 
vores eksisterende kunder kan deres arbejdsproces 
blive lett ere. De kan lave ændringer hurti gere og 
mere fejlfrit.”

AnyBody Technology driver også en 
konsulentf orretning, og her er det nu muligt at 
modtage CAD-modeller fra kunderne og lægge 
modellerne ind i systemet hurti gt og problemfrit.
”Det betyder for os, at vi har fået åbnet adgang ti l 
virksomheder, som ti dligere ikke ville have drømt 
om at anvende vores teknologi, fordi den har 
været for kompleks at gå ti l,” understreger Michael 
Damsgaard og ti lføjer:

”Hvor man ti dligere skulle bruge måske en uge 
for at lægge en model af en kompliceret maskine 
ind i systemet, tager det nu kun en halv ti me, hvis 
CAD-modellen er godt defi neret for bevægelse. 
Det betyder at en masse trivielt arbejde er væk, og 
at vi i stedet kan anvende ti den på værdiskabende 
arbejde. Dett e betyder at vores typiske kunder 
kan benytt e SolidWorks som en avanceret 
modelleringseditor ti l The AnyBody Modeling 
System, og at CAD modellen kan benytt es som 
udvekslingsformat mellem produktdesigner og 
analyseingeniører eller et konsulentf irma som 
AnyBody Technology.”

Michael Damsgaard vurderer, at integrati onen 
mellem 3D CAD og The AnyBody Modelling System 
i fremti den vil blive meget tætt ere:

”Vi regner med at vores teknologi vil kunne komme 
ti l at indgå direkte i selve CAD-systemet. Det vil 
gøre det muligt at kæde menneske og maskine 
endnu tætt ere sammen, samt at gøre typiske 
biomekaniske analyser mere ti lgængelige for 
kunder, der kun er vant ti l CAD værktøjet”, siger 
han.

Om baggrunden for at anvende SolidWorks 
forklarer Michael Damsgaard, at det er et udbredt 
og populært CAD system, som er let og forholdsvis 
billigt at anskaff e, samti dig med at adgangen ti l 
programmerings-grænsefl aden er åben og let at 
gå ti l.

”Prisen har naturligvis betydning for os som lille 
virksomhed, men det har den ikke mindst for 
mange af vores typiske kunder”.
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”Ved at kombinere 
det biomekaniske 
modelleringssystem The 
AnyBody Modeling System 
med SolidWorks har 
virksomheden nedbragt 
tiden til at modellere nye 
maskiner og lægge dem 
ind i systemet fra omkring 
en uge til en halv time.” 
Michael Damsgaard, 
Udviklingschef hos 
AnyBody Technology


