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Lund
ds Univversitett och A
ABB i gemens
g
samt
forskkningsp
projekt
ROSETTA
A för robotar och
o människorr närmare varaandra
2009-09-01 –Lunds universitet och ABB, det ledandee kraft- och automationsföretaaget, och är tvåå av deltagarnaa i
ett nytt späännande forskn
ningsprojekt soom ska utvecklaa nästa generattion industrirobbotik. Projektett som fått
namnet RO
OSETTA (ROb
bot control for Skilled ExecuT
Tion of Tasks inn natural interraction with humans; based oon
Autonomy, cumulative knnowledge and learning)
l
utveccklar teknik förr framtida induustrirobotar, som inte bara
kommer attt se mer människolika ut ochh arbeta mer sjäälvständigt, utaan också lära siig över tiden saamt arbeta
säkert tillsaammans med människor
m
på ett
e sätt som upppfattas som natturligt och ofarrligt.
Lunds Universitets Robo
otlab med medvverkande forskkare från Instituutionen för Regglerteknik, Insttitutionen för
matikcentrum bidrager till R
ROSETTA med
d forskning förr robotstyrning,
Datavetensskap och Matem
robotinstruuktion med natu
urligt språk ochh robotseende.. Lunds Univerrsitet och ABB
B och har tidigaare genomfört
flera framg
gångsrika forskkningsprojekt tillsammans.
t
Såå sent som i maaj avslutades E
EU-projektet SM
MErobotTM,
som fokuseerade på robotpprogrammeringg och robotik i mindre och medelstora
m
förettag.
m den nya geneerationens männ
niskofokuseradde robotar och att systematiskkt
”Vi strävarr efter att vara en ledare inom
arbeta tillsaammans med ledande
l
univerrsitet är en viktiig del av dennaa process”, sägger Sönke Kock
k,
forskningspprogramledaree vid ABB Sverrige och ROSE
ETTAs projektkoordinator. ”D
Det är mycket glädjande att vi
v
trots den råådande konjunkkturen kan inleeda ett sådant sspännande sam
marbete med Luunds Universiteet.” ABB
(www.abb.com) är ledande inom kraft- och automatioonsteknik med lösningar, som
m förbättrar preestanda och
minimerar miljöpåverkan
n för energiföreetag och industtrier. ABB-kon
ncernens bolagg verkar i omkrring 100 länderr
och har ungefär 120 000 medarbetare.
Målet är attt möjliggöra fllexibla produkttionskoncept tiill låga kostnadder där robotarr kan arbeta tilllsammans med
människor utan att kräva all den infrastrruktur, som traaditionellt sett behövs
b
när maan använder inddustrirobotar.
Det fyraåriiga samarbetspprojektet (så kaallat ”Large-Scaale Integrating
g Research Projject”) samlar världsledande
v
forskare innom robotik, reeglerteknik, maatematik och daatavetenskap, produktionstek
p
knik, biomekan
nik och finit
elementsim
mulering från leedande europeiiska universiteet och friståend
de forskningsinnstitut.
mation om projektet finns på www.fp7rosett
w
ta.eu.
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