
Studenter utvecklar nya användningsområden för Hololens inom
industrin
Rim Shahin, Madeleine Arnason och Gustav Örtenberg fick drömsommarjobbet på SKF:s nya mjukvaruutvecklingscenter i Göteborg. Nu ska
de utveckla nästa generations servicetjänster där Hololens får nya användningsområden inom industrin.

-          Det är extremt kul att få vara med om detta och det passar perfekt in i min utbildning på Chalmers där jag specialiserat mig på
Hololens, säger Madeleine Arnason som läser automation och mekatronik.

Rim Shahin, Gustav Örtenberg och Madeleine Arnason går alla på Chalmers. Rim och Gustav läser med inriktning på datakunskap och Madeleine Arnason
läser automation och mekatronik. Studenterna vittnar om att de är ett hett villebråd ute på arbetsmarknaden med den inriktning de läser. Arbetsgivare
kommer redan med jobberbjudanden.

-          Det märks när man är ute på arbetsmarknadsdagar att efterfrågan är stor. Flera av mina kompisar har börjat jobba deltid vid sidan av studierna, säger
Gustav Örtenberg som tyckte uppdraget på SKF verkade riktigt spännande.

Följer maskinen i realtid

SKF:s nya mjukvarucenter i Göteborg jobbar med nästa generations lösningar för tillståndskontroll. Bland annat innebär det nya användningsområden för
Hololens i seviceportföljen. Hololensdatorn, som är utvecklad av Microsoft, ser ut ungefär som stora skidglasögon och kan bäras av en operatör eller
servicetekniker på plats vid en maskin. Hololens innehåller en kraftig datorprocessor och sensorer som känner av var bäraren befinner sig. Istället för en
traditionell skärm projiceras digitala data, hologram, på visiret. En SKF-ingenjör kan ansluta sig via SKYPE och i realtid följa vad operatören ser på plats i
maskinen och konsultera med råd genom att exempelvis rita lösningar direkt i bärarens synfält. Även service data, referens fall och annan teknisk
information kan hämtas upp på visiret som stöd för åtgärdsbeslut.

Testar nya användningsområden

Microsoft är också med på ett hörn i projektet för att testa nya användningsområden inom industrin. Dessutom förser företaget sommarjobbarna på SKF
med den senaste arbetsverktygen som den nya extremt tunna nya bärbara datorn och surfplattan Surface Pro 4, med hårdvaruminne på 1 TB.

Bildtext:

Gustav Örtenberg, Madeleine Arnason och Rim Shahin fick drömsommarjobbet på SKF:s nya mjukvaruutvecklingscenter i
Göteborg.

Bildtext: Hololensdatorn är utvecklad av Microsoft.
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