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System- och rymdteknik, LTU
1,6 miljarder kronor per år, 1800 anställda och 15 000 studenter
System- och rymdteknik, 160 personer - 60 doktorander och 55 lärare/forskare
60-70% forskningsprojekt, 30-40% grundutbildning (Civing, Ing, Systemvetare)



Inbyggda system 

• Många tillämpningar

– Industriell automation

– Fordonsteknik 

– Eldistribution

– Fjärrvärme

– Kommunikation

– Smarta hem/städer

– Hälsovård

• Inbyggda 
sensorsystem 
för Hälsa



Inbyggda system   

• Många viktiga frågor

– Tillförlitlighet och korrekt funktion 

– Utvecklingsmetodik och verktyg

– Hantering av stora mängder 
data och information

– Olika typer av trådlös 
kommunikation  

– Enkel hopkoppling 
av delkomponenter 

– Energiförbrukning
och laddning 

– Systemdesign  

– Sensorteknik  

– Säkerhet

– Testning 

Ett inbyggt system innehåller typiskt sensorer och/eller 
aktiverande funktioner som styrs lokalt av uppkopplade 
mikrokontrollers som samverkar med andra system. 
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Konferens > 50 tekniska presentationer (gratis!) och 
utställning med många intressanta företag/organisationer



Inbyggda system   

• Många viktiga frågor

– Utvecklingsmetodik och verktyg

– Hantering av stora mängder 
data och information

– Trådlös kommunikation, 
olika typer av protokoll  

– Enkel hopkoppling 
av delkomponenter 

– Systemdesign  

– Sensorteknik  

– Säkerhet

“interoperability and integrability
in-between almost any IoT devices”

Book: 
IoT based Automation - made 
possible by Arrowhead Framework

http://www.arrowhead.eu/

78 medlemmar, 
68 miljoner Euro 



Inbyggda system   

• Tillämpning av Arrowhead

– Utvecklingsmetodik och verktyg

– Hantering av stora mängder 
data och information

– Trådlös kommunikation, 
olika typer av protokoll  

– Enkel hopkoppling 
av delkomponenter 

– Systemdesign  

– Sensorteknik  

– Säkerhet
Bergbult utrustad med 
Industriell IoT-teknik IPSO Alliance Names The Smart Rock Bolt 

$10,000 Winner of the 2015 CHALLENGE



Portal – CHES Wiki

Kompetensnavets portal för information, kontakt och diskussion:

• www.ltu.se/wiki/CHES

• Innehåll 
– Portal till organisationer 

• Centrum för kompetens 
och samarbete 

• Vidareutbildning för 
yrkesverksamma 
ingenjörer 

• Universitet och 
högskolor

– Diskussion om utmaningar

• Sammanställning av 
undersökning utförd 
våren 2016 

• Möjlighet att bidra
och diskutera  

http://www.ltu.se/wiki/CHES


Centrum - kompetens och samarbete 

• ICES (KTH) – samarbete/projekt och föreläsningar/kurser för industri 

• ProcessIT Innovations (LTU och UmU) – samarbete/projekt, automation 

• CMTF (Umeå mfl.) – centrum hälso- och sjukvårdsrelaterad FoU

• CASTT (LTU) – fordonsteknik, samarbete och FoU

• Robotdalen (MDH) – robotik, samarbete och FoU

• FindIT (Sandviken) – regionalt centrum för samarbete

• Lindholmen Science Park (Göteborg) – teknikpark
– Fordonsteknik – TSS och Drive Sweden

• Innovatum (Trollhättan) – teknikpark, regionalt centrum för samarbete

• M.fl. 
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Vidareutbildning för yrkesverksamma

• ICES (KTH) – samarbete och föreläsningar/kurser för industri 
– Kurser för yrkesverksamma vid ICES

• Multi-processor Systems on FPGA 

• Linked-Data and OSLC for Tool Interoperability

• Software Testing - Fundamentals and Emerging Technologies

• Safety-critical Systems

– Ingår i medlemskap ICES, möt avgift för icke medlemmar 

• PROMPT (MDH, BTH, Chalmers, Göteborgs universitet) – masterprogram
– Utan kostnad för deltagare 

– Finansieras av KK-stiftelsen 



Masterkurser i Software Engineering på distans

Fristående högskolekurser på avancerad nivå

 Vänder sig till yrkesverksamma mjukvaruutvecklare och ingenjörer

 Finansierat med 63 MSEK av KK-stiftelsen

 Kurser inom

- Software development processes and methods

- Software test

- Dependable software

- Architecture and design

- Project courses
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Fem viktiga fördelar för kursdeltagare

1. Kurserna går att kombinera med heltidsarbete eftersom de ges 

på distans på kvartsfart (kräver 80-200 timmars studier 
beroende på kurs).

2. Kurserna är gratis.

3. Kurserna ger högskolepoäng på masternivå.

4. Kurserna ges av meriterade forskare.

5. Kurserna är framtagna i nära samarbete med svensk industri 
(bl.a. ABB, Bombardier, Ericsson, SAAB, Scania, Volvo, ÅF).
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För mer information: www.promptedu.se
eller kontakta

stefan.eck@mdh.se



Kompetensnav – inbyggda system  

Kontakt: 

Ulf Bodin, 
Luleå tekniska universitet 

Email Ulf.Bodin@ltu.se

Mobil 070-5795519 

www.ltu.se/wiki/CHES

mailto:Ulf.Bodin@ltu.se
http://www.ltu.se/wiki/CHES

