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Digitale tvillinger kan optimere din produktion og sikre hurtige omstillinger. Få 
indblik i mulighederne og konkrete eksempler på, hvordan andre bruger teknologien

Den digitale tvilling er indbegrebet af Industri 4.0 og 
digitaliseringen af produkter, maskiner og fabrikker. 
Med en digital tvilling får du en virtuel kopi af et 
system eller et fysisk udstyr – f.eks. en robotcelle 
eller en produktionslinje. Med tvillingen i hånden er 
mulighederne uanede: Du kan forkorte 
opstartstiden i produktionen, optimere dit design af 
produktionsløsninger og oplære medarbejdere i 
avancerede funktioner eller vedligeholdsopgaver. 
 
På MADE Innovationskonference bliver du indført i 
de digitale tvillingers mange muligheder med 
eksempler fra, hvordan andre virksomheder har 
grebet teknologien an. 
 
Lav fejlene på skærmen i stedet for i virkeligheden 
Den digitale tvilling giver dig muligheder for at teste 
løsninger i din produktion digitalt, før du foretager 

dem fysisk. Det kan forebygge kostbare 
opsætningsfejl, men på den måde også være et 
redskab til uddannelse, træning og serviceopgaver. 
Det kommer du til at høre mere om fra de 
virksomheder, som udvikler løsningerne, såsom 
Xcelgo, Siemens og Sentio Simulations. 
 
Bruges til forskning og uddannelse 
På dagen får du også perspektiver fra forskningens 
verden. Her bruges digitale tvillinger i arbejdet med 
at optimere såvel robotløsninger som 3D-print-
teknologien, men også i uddannelsesøjemed til at 
uddanne fremtidens ingeniører og teknologer.  
I et nordjysk uddannelsessamarbejde har en gruppe 
studerende således arbejdet med digitale tvillinger 
og været med til at skabe værdifulde løsninger for de 
virksomheder, herunder Danfoss, som har været 
med i projektet.

Dato: Onsdag den 13. juni 2018 kl. 9.00 – 15.30. Der er registrering og morgenmad fra kl. 08.30  
Sted: Lindø Konferencecenter, Kystvejen 100, 5330 Munkebo. Der er indgang via Lindø Industriparks hovedport 
Pris: Gratis for MADE-medlemmer, der har fortrinsret til deltagelse, hvis tilmelding sker senest den 16. maj 2018. Ikke-
medlemmer kan deltage mod et gebyr kr. 1.700 (ekskl. moms). Er du tilmeldt og udebliver uden afbud opkræves et gebyr 
på kr. 250 (ekskl. moms). 
Registrering: Tilmeld dig her. Vi skal modtage din tilmelding senest den 1. juni 2018. Maksimum deltagerantal: 100 
Sprog: Dansk 
Mere information: www.made.dk/ og FORCE Technology, Anne Marie Rustrup: axr@force.dk, tlf. 22 69 76 05 
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MADE Innovationskonference den 13. juni 2018 
 

Den digitale tvilling: Din smarte fabriks virtuelle schweizerkniv 

Program 

08.30 Registrering og morgenbrød 
09.00 Velkomst og introduktion  

Direktør Nigel Edmondson, MADE 
 
09.10 Hvordan kan digitale tvillinger anvendes til optimering af produktionsceller? (engelsk oplæg) 

Christian Schlette, lektor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet (SDU) 
SDU Robotics bruger digitale tvillinger til at designe, styre og optimere robotproduktionsceller. Se 
eksempler fra MADE Digital-forskningen, FlexCell, ReconCell og SDU I4.0 Lab. 

 
09.35 Digital tvilling i praksis 

Preben Hjørnet, CEO, Blue Workforce 
Hos Blue Workforce modelleres og verificeres robotopgaver i virksomhedens simuleringsværktøj. Se 
hvordan værktøjet styrer Ragnar-robotten og understøtter den gennem hele dens livscyklus. 

 
09.55 Digitale tvillinger – moderne integration åbner for nye perspektiver ved simulation 

Bent Aksel Jørgensen, CEO, Xcelgo A/S 
Med udgangspunkt i konkrete industriprojekter hører du, hvordan industriel IoT og digitale tvillinger giver 
traditionel simulation af automationssystemer nyt liv og nye, smarte anvendelsesmuligheder.  
 

10.30 Kaffe og netværk 
10.45 Siemens og digitale tvillinger 

Carsten Bro, Digitalization Sales Specialist, Siemens 
Hør hvad Siemens arbejder med inden for digitale tvillinger til diskrete produktioner og maskinbygning. 
 

11.15 Digitale talenter – et samarbejde mellem Aalborg Universitet og University College Nordjylland 
Charles Møller, professor, Aalborg Universitet (AAU) 
Jørgen Søgaard Jakobsen, studieleder, University College Nordjylland (UCN) 
To studerende fra AAU og UCN 
AAU og UCN har gennemført en række forsøg med uddannelse af unge i at bruge digitale tvillinger. Bliv 
introduceret til projektet, og hør om hvordan digitale tvillinger bruges i uddannelsen af fremtidens 
ingeniører. Undervejs fortæller to studerende om en case, hvor de har designet en digital tvilling af en 
modulær produktionscelle fra Danfoss og brugt den til at nedbringe omstillingstiden.  

 
12.15 Frokost og netværk  
13.00 Digitale tvillinger optimerer bearbejdningsprocesserne i produktionen 

Jesper Henri Hattel, sektionsleder og professor DTU Mekanik 
Få indblik i DTU’s erfaringer med og aktuelle forskning i at anvende digitale tvillinger til at optimere 
bearbejdningsprocesser i produktionen. 

 
13.45 At opdrage børn – erfaringer fra 20+ digitale tvillinger 

Lars Christian Jacobsen, Team Lead – Simulation, Virtual Reality & Optimization, NIRAS  
At bygge digitale tvillinger er som at opdrage børn. Det koster tid, frustrationer, og nogle gange gør de ikke 
som ventet. Så hvilken værdi har en digital tvilling? Eksempler fra frostlager og design af hospitalslogistik. 
 

14.15 Kaffe og netværk 
14.30 Anvendelse at digitale tvillinger til træning (og service) 

Simon Egenfeldt-Nielsen, CEO, Sentio Simulations  
Med udgangspunkt i projekter udviklet med bl.a. Rolls-Royce, PSA og Vestas får du indblik i, hvordan 
digitale tvillinger styrker trænings- og assistanceløsninger og kobler flere led af værdikæden sammen. 
 

15.00 Fremtidens digitale tvillinger – hvad er trenden? 
Charles Møller, Christian Schlette og Jesper Henri Hattel 
Tre korte indlæg fra hver af de tre forskere giver dig et billede af, hvad der er på vej i forskningen. 

 
15.30 Opsamling og afrunding  

Direktør Nigel Edmondson, MADE    
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