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Abstract 
 

Research network for applied sensor development and measure-
ment technology 
 
Sensor development and measurement technology is an area with great potential for 
national growth and innovation. New and intelligent sensors are being developed which 
can enable measurement, monitoring and control of a wide range of processes, from 
traditional manufacturing industry to the IT society of tomorrow and intelligent products 
of all kinds. The national technological infrastructure for sensor development and 
measurement technology is however insufficient. An improved communication between 
universities, research institutes and industry is needed. Above all, the sensor developer 
needs support. 
 
The project group which has been formed with the task of giving proposals of how sensor 
development and measurement technology can be improved, consists of several of this 
country’s leading researchers and users of sensors and measurement technology. The 
report gives a review of the areas of current and future application of sensors. Then a 
presentation is made of a general methodology for the development of sensors, 
independent of which quantities are measured or which sensor principle is used. This 
methodology is the principal function of a research network which is proposed as the 
main result of this project, with the aim of creating a unique national resource for better 
measurement through more efficient sensor development. 
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Sammanfattning 
 
Sensorer leder till bättre kvalitet, ekonomi och effektivitet genom att: 
 
• spela en avgörande roll i modern process- och verkstadsindustri för automatiserad 

mätning och processtyrning  
• integreras i många moderna produkter  för mätning, övervakning och styrning genom 

hela produktlivscykeln  
• användas som gränssnitt mellan informationsnätet och ”verkligheten” (alt. om-

världen) för utbytet av informationssignalerna i ett utvidgat informationssamhälle 
 
Forskning leder till utvecklingen av nya sensorprinciper, baserade exempelvis på 
mikromekanik, optoelektronik, bioteknik och grundläggande vetenskap, i samspel med 
andra teknologier, inte minst IT. 
 
Men hur ser man till att nya sensorer som tas fram, kommer att uppfylla högt ställda krav, 
såväl avseende teknikvetenskaplig förträfflighet som duglighet och ekonomi vid praktisk 
implementering? 
 
Om man betraktar en sensors hela utvecklingskedja, från idékläckande, genom 
prototypframtagning, till praktisk implementering i fält och industriell produktion, så 
behöver sensortillverkaren stöd av och aktiv växelverkan med olika forskningsaktörer i 
de olika stadierna, allt för att möta slutanvändarens krav. 
 
NUTEK har stött ett projekt för att ta fram ett förslag till forskningsnätverk för tillämpad 
sensorutveckling och mätteknik: 
 
• i samverkan mellan industrin, sensortillverkaren, forskningsinstituten och 

högskolorna,  
• ta fram det som är gemensamt för bättre mätteknik, i synnerhet 

utvecklingsmetodiken,  
• oberoende av var i utvecklingen man befinner sig och av vilka storheter som mäts 

eller sensortyp som används. 
 
Under projektet har ett antal målsättningar och grupper av tänkbara intressenter 
identifierats genom möten med landets ledande forskare och avnämare av sensor- och 
mätteknik. Ett nätverk är föreslaget, där information om sensorutveckling och 
mättekniska problemställningar sprids över bransch- och vetenskapsgränser genom 
framtagning av databas över sensortillverkare och slutanvändare eller av information om 
"state-of-the-art" tillämpning av sensorer. Som ytterligare ett viktigt inslag i det tilltänkta 
nätverket, har lämnats ett förslag att även projekt i mindre, fokuserade grupper bedrivas. 
Här kan det handla exempelvis om utvecklingen av nya mättekniska provnings- och 
kalibreringsmetoder för nya sensorsystem i olika konstellationer av forskare, institut, 
sensortillverkare och slutanvändare. Syftet här är just att tillförsäkra att de nya sensorna 
är robusta och integrerbara. 
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1 Bakgrund, syftet med projektet och nätverket 
 
Sensorutveckling och mätteknik är ett kompetensområde med stor potential för landets 
tillväxt och förnyelse över ett brett och växande tillämpningsområde. Nya och intelligenta 
sensorer tas fram som kan möjliggör övervakning och kontroll i allt från den traditionella 
tillverkningsindustrin till framtidens IT och intelligenta produkter. Man kan nästan börja 
att betrakta hela det tekniska samhället som en process som skall effektiviseras för att 
uppnå bättre kvalitet, ekonomi och miljö i bred mening. 
Sensorutveckling och modern mätteknik är viktiga inslag i näringslivets framtidsinriktat 
arbete. 
 
Den tekniska infrastrukturen i landet när det gäller sensorutveckling och mätteknik är 
dock eftersatt. Trots en imponerande forskning på avancerade sensorer, baserade 
exempelvis på mikroelektronik, IT, biosensorer mm, behövs en förbättrad 
kommunikation mellan högskolor, forskningsinstitut och industri. Den mer akademiska 
världen måste bli duktigare på att dels föra ut forskningsresultat till industrin. Samtidigt 
måste man fångar upp industrins behov av sensorer och mätteknik. 
 
Att ge ett förslag på hur detta kan åtgärdas genom någon form av satsning och hur detta 
incitament bör utformas för att uppnå bästa effekt är målsättningen med detta NUTEK-
finansierade projekt. I ett nätverk för tillämpad sensorutveckling och mätteknik som 
knyter samman de industriella och akademiska världerna, är det en tredje grupp, nämligen 
sensortillverkaren, med de företag och organisationer som kan stödja honom i 
sensorframtagningen, som utgör den avgörande länken för tekniköverföring mellan 
forskare och slutanvändaren. Att formulera arbetsättet för sensortillverkaren och denna 
tredje gruppen, i form av en generell metodik för sensorutveckling på nationell nivå, är en 
huvudmålsättning med nuvarande projekt. 
 
Projektgruppen som har samlats till denna uppgift, består av några av landets ledande 
forskare och avnämare av sensor- och mätteknik (bilaga 5). I nästa avsnitt (§2) ges en 
översikt av sensornas tillämpningsområden av idag och i framtiden. Efter en kort 
beskrivning av ett sensorsystem (§3), följer en presentation av en generell metodik för 
utveckling av sensorer, oberoende av vilka storheter som mäts eller vilken sensortyp som 
används (§4). Metodiken är huvudarbetssättet i forskningsnätverket som föreslås som det 
principiella resultatet av detta projekt (§5). Rapporten avslutas med några organisatoriska 
förslag angående det tilltänkta nätverkets finansiering och samverkan för att komplettera 
och samla redan befintlig kompetens för att därmed skapa en unik nationell resurs för 
bättre mätteknik genom effektivare sensorutveckling. 
 

2 Tillämpningsområden 
 
En viktig fråga som skall beaktas vid utformningen av nätverket är hur behovet ser ut för 
sensorer idag och i framtiden inom olika industriella och samhälliga sektorer. 
 
Sensorer fann först tillämpning i de traditionella processindustrierna (kraft, vatten, trä, 
malm, ...) där råmaterialet, i form av en eller ett fåtal komponenter, kunde styras i 
kontinuerliga processer [Flanagan 1987]. Process on-line mätning av variabler som flöde, 
tryck, temperatur, nivå och analytisk krävde sensorer som skulle fungera kontinuerligt 
under långa tidsperioder, ofta i svåra och farliga miljöer. Kraven på tillförlitlighet är 
dessutom höga då värdet av produktionsbortfall ofta är stort. Den totala marknaden av 
sensorer för klassisk processindustri idag bedöms dock vara begränsad när det gäller 
antal, även om i vissa fall priset per enhet kan tillåtas vara relativt högt.  
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Inom tillverkningsindustrin , har produkternas stora komplexitet, jämfört med den 
traditionella processindustrin, länge fördröjt införandet av sensorer för automatisering och 
optimering av tillverkningsprocesserna [Jones 1987, Tamura 1987]. Traditionellt har 
verkstadsindustrin krävt sensorer exempelvis för: 
• mätning av rörelser av bearbetningsverktygsdelar 
• övervakning av verktygsslitage 
• mätning av dimensioner av objekt vid bearbetning för anpassning av olika delar vid 

selektiv assemblage eller för utbytbarhet 
• inspektion och provning av färdiga eller nästan färdiga produkter 
 
Idag får multivariata system en allt större betydelse, där många sensorer mäter ett antal 
storheter och stora informationsmängder måste bearbetas snabbt. Tendensen här är att 
använda speciella sensorer i sensornät för fördelad processtyrning. Mikroelektroniska och 
optoelektroniska sensorer erbjuder snabba och störningsfria mätningar i trånga och 
ogästvänliga miljöer. Vidare är icke förstörande mätteknik och samspelet 
sensor:applikation av stort intresse. Sensorer är av avgörande betydelse i robotar och 
autonoma system. Utveckling kring neurala nät och liknande är något som pågår på 
många högskolor.  
 
Ett område under stark frammarsch är där sensorer byggs in i produkter . Inom ett brett 
spektrum av tillämpningar, från exempelvis bropelare, fordon till mjölkpaket, skall 
sensorer integreras för att optimera produktens funktionalitet genom övervakning och 
styrning genom hela livscykeln. Andra tillämpningsområden är medicinska 
applikationer, miljö mätapplikationer och livsmedelstekniska applikationer. Här är det 
snarare frågan om att betrakta hela samhället som en teknisk process som skall 
effektiviseras för att uppnå bättre kvalitet, ekonomi och miljö i bred mening. 
Tillämpningsområdet sensorer i produkter väntas kräva en omfattande sensorutveckling, 
såväl volym- som tekniskprestandamässigt. I sin tur borde även tillämpning av sensorer i 
process- och tillverkningsindustrier gynnas av produktsensorutvecklingen genom spin-off 
effekter. 
 
Ytterligare ett tillämpningsområde som förväntas växa starkt gäller sensorer i 
morgondagens IT och kommunikationssystem. Inom en snar framtid förväntas många 
nya produkter, eller förbättrade produkter, kommunicera med varandra, t ex i WAP 
applikationer. På sikt är ambitionen i ett globalt samhälle att även kunna kommunicera en 
mångfald olika sensorvariabler (t ex lukt) jämfört med dagens begränsade röstöverföring. 
Denna utveckling erfordrar sensorer som kombinerar hög teknisk sofistikeringsgrad med 
ekonomi och robusthet, som gränssnitt mellan informationsnätet och ”verkligheten” (alt. 
omvärlden) för utbytet av informationssignalerna, t ex i trådlösa system. 
 
I detta sammanhang är det lätt att konstruera nya och allt mer raffinerade tillämpningar 
och det kan därför vara lämpligt att man, åtminstone i vissa fall, tänker över vilken typ av 
utveckling som är önskvärd. Näringspolitiska aspekter bör också penetreras mer så målen 
definieras på rätt nivå. 
 
Ytterligare framtida utvecklingsmöjligheter och tillämpningar av sensorer tas fram i 
projektet ”Teknisk framsyn”, som sammanfattas i bilaga 6 till denna rapport.  
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3 Vad är en ”sensor”? Sensor-sensorsystem. 
Sensorprinciper 

 
Sensorn i ett mätsystem är den delen av instrumentet i närmast beröring med mätobjektet. 
Sensorn är ett mätinstruments känsligaste del, för att kunna ta emot signalen från 
mätobjektet, men detta innebär samtidigt att sensorn kan störas mest. 
Även sensorns signalomvandling som levererar en signal (oftast elektrisk) för vidare 
behandling och datapresentation, är av intresse. 
 
Projektgruppen menade att Nätverkets fokus bör även ligga på sensorsystem snarare än på 
enbart sensorn. Detta bör avspegla sig på de olika kompetenser som ingår i nätverket. Då 
ingen “sensor”, “system” eller ”applikation” är den andra lik krävs det troligen en 
förklaring och ett sammanhang för att skapa entydighet även om man definierar upp alla 
“sensorsynonymer” stringent. 
 
Sensorprinciper är många - mikromekanik, nanometrik, optoelektronik, ultraljud, 
mikrovåg, kemisk, biologisk, gassensorer, integrerade sensorer, remote sensing, 
multipelsensorer, smarta sensorer, intelligenta sensorer, robotar, autonoma, m m. 

 
4 Utvecklingskedjan för mättekniska sensorer 
 
Tillämpningar (§2) och (§3) principer för sensorer är, som sagt, många och diversifierade. 
Den nuvarande projektgruppen föreslår därför ett forskningsnätverk som inriktas mot en 
generell utvecklingsmetodik för tillämpad sensorer och mätteknik. En bild av 
utvecklingskedjan för en sensor [NUTEK 1999] visar de olika steg från ide till 
applicering: 
 

 
 
Figur 1  Utvecklingskedja för en sensor 
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Hela utvecklingskedjan bör omfattas av nätverket eftersom behov av olika informations- 
och forskningsinsatser uppstår vid samtliga steg i sensorns utveckling, med även en viss 
återkoppling mellan stegen (figur 1). En idé till en sensor uppstår ofta t ex på en högskola 
utan att det från början finns vare sig en slutanvändare eller en speciell applikation. Att så 
tidigt som möjligt komma i kontakt med en slutanvändare som kan hjälpa till att fokusera 
mot ett mål utan att för den skull exakt fastställa en specifikation eller kostnad, är av stor 
betydelse. Mycket kreativitet finns på högskolorna inom det här området som i högre 
grad skulle kunna utnyttjas. Ett sätt att göra detta är att ha en mindre kärngrupp för 
idékläckning och initial utveckling i kombination med en större referensgrupp av 
slutanvändare att bolla idéerna mot.  
 
Sedan är det förstås Sensortillverkaren,  med de företag och organisationer som kan 
stödja honom i sensorframtagningen, som utgör den avgörande länken för 
tekniköverföring om sensorutveckling mellan forskare och slutanvändaren. För att ta fram 
nya sensorer och sensorsystem som kommer att uppfylla högt ställda krav, såväl avseende 
vetenskaplig förträfflighet som duglighet vid praktisk implementering, behöver 
sensortillverkaren (oftast ett SMF) stöd av och aktiv växelverkan med olika 
forskningsaktörer (högskolan, institut och slutanvändare) i de olika stadierna, allt för att 
möta slutanvändarens krav. Detta exemplifieras i bilden nedan av en utvecklingskedja, 
med stegen hos sensortillverkaren mellan ide, genom prototyp till produktifiering: 
 
 

 
 
Figur 2  Ett exempel på samverkan mellan sensortillverkaren och olika 
forskningsaktörer vid olika steg i en sensorutvecklingskedja 
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Notera att det är viktigt att ta vara på möjligheterna att återkoppla mellan de olika stegen i 
sensorutvecklingen [NUTEK 1999]: Exempelvis, en tidig provning av en prototyp kan ge 
återverkningar i form av en förbättrad konstruktion innan sensorframtagning går vidare. 
Innan sensorn kan tillämpas måste den utsättas för ett antal olika funktions- och 
miljötålighetsprovningar, samt kalibrering och kontroll av optisk och elektronisk 
utrustning. Eftersom sensortillverkaren har oftast svårt att utföra dessa provningar och 
kalibreringar själv, måste han vände sig till andra organisationer för hjälp. Eftersom 
givaren är av en ny konstruktion, är det inte endast en fråga om att rutinmässigt utföra 
provningarna och kalibreringarna, utan också att utreda vad och ta fram hur mätningarna 
skall gå till. Till och med själva sensorns och tillhörande kontrolelektronikens slutlig 
konstruktion kan vidareutvecklas vid detta stadium i utvecklingskedjan. 

 

5 Nätverkets målsättning och organisation 
 

5.1 Målsättning 
 
 Nätverkets målsättning är:  
 
• i samverkan mellan industrin, sensortillverkaren, forskningsinstituten och 

högskolorna,  
• ta fram det som är gemensamt för bättre mätteknik, i synnerhet 

utvecklingsmetodiken,  
• oberoende av var i utvecklingen man befinner sig och av vilka storheter som mäts 

eller av vilka sensortyp som används. 
  

 
 
Figur 3  Utvecklingsmetodiken, oberoende av applikation eller sensortyp  
 
 
Det som är gemensamt för bättre mätteknik, utvecklingsmetodiken, ges som den tredje 
dimensionen i figur 3. Nätverkets arbetssätt, för att åstadkomma förbättrad 
sensorutveckling, berörs i nästa avsnitt. 
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5.2 Nätverkets arbetssätt 
 
• nätverkskoordinering 
• etablering av en styrgrupp 
 
Nätverket organiseras under ledning av en koordinator och en styrgrupp. 
 
Koordinatorn skall ha övergripande ansvar för nätverkets management, inklusive 
planering (av tid och resurser), ekonomisk budgetarbete, koordinering och tidsplanering 
av möten och andra korrespondens- och informationsåtgärder, såväl internt (mot 
nätverkets styrelse och övriga deltagare) som externt (kontakt med finansiärer, 
sensornätverk internationellt, o s v). 
 
Koordinatorn skall etablera och stödjas av en mindre tekniskstyrgrupp som, i samråd med 
koordinatorn och övriga nätverkdeltagare, har ansvar för prioritering av de olika 
delområden.  
 
Tre huvudområden har identifierats: 
 
A Information 
 
• informationsutbyte angående tillgängliga sensorer 
• offentlig information om "state-of-the-art" tillämpning av sensorer 
• identifiering av nya krav på sensorer 
 
B Projekt 
 
• lösning av gemensamma tekniska problem 
• skapandet av samverkansgrupper för multilaterala projekt 
• framtagning av nya projekt 
 
C Kunskapsbildning inom området mät- och sensorteknik 
 
 
5.2.1 Informationsspridning i ett traditionellt nätverk 
 
• en årlig nationell konferens om sensorer 
• mötesplatser (virtuella och reella) för dialog mellan nätverkdeltagare 
• en Webb portal etableras och underhålls, med länkar till industrin, sensortillverkaren, 

forskningsinstituten och högskolorna 
• en databas skapas över sensortillverkare och slutanvändare 
• innovationsmässor 
 
 
Under de senaste tio åren, har mängden information om sensorer, i form av publicerade 
artiklar, patent, konferensbidrag och tillverkares dokumentation, ökat snabbt. Det är 
därför svårt för en viss organisation att hålla sig ajour med denna ständigt växande 
informationsbank. Samtidigt är det dock ett krav, för att upprätthålla konkurrenskraften i 
den globala marknaden genom en avsevärd vidareutveckling av produkter och tjänster, att 
man förstår såväl de senaste teknikvetenskapliga framstegen som det aktuella 
konkurrensläget. 
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Sverige har ett antal tämligen starka forskargrupper inom sensorutveckling. Men på 
grund av det breda och diversifierade tillämpningsområdet, kan det ändå vara bifogat att 
motverka tendens till splittring, medan specifika och isolerade nischmarknader utvecklas 
vidare. Ett koordinerat nätverk inom fältet kan främja en korsbefruktning av idéer och 
krav mellan forskare och avnämare. Koordineringen av teknologiexploatering kan 
stimulera vidareutveckling för att möta användarens krav. 
 
Nätverket har därför en målsättning att ta fram en oberoende, opartisk översikt av 
sensorteknologi där alla parter, slutanvändaren, sensortillverkaren, forskare vid institut 
och högskolan kan utbyta information om sensorutveckling och mättekniska 
problemställningar för spridning över bransch- och vetenskapsgränser. Mötesplatsen för 
dialog mellan nätverkdeltagare är planerade att vara reella (som ett årligt återkommande 
symposium, eller innovationsmässor) och virtuella (som Webbportal t ex). 
 
 
5.2.2 Projekt 
 
Några fokuserade projekt i olika konstellationer av forskare, institut, sensortillverkare och 
slutanvändare - förslag tas fram av nätverket 
• Exempel: Internet-baserade sensorsystem (Luleå tekniska universitet) bilaga 1 
• Exempel: Informationsöverföring och inlärande i multisensorsystem (Borås 

högskolan och Örebro universitet), bilaga 2 
• Exempel: Utvecklingen av nya provnings-, mättekniska- och kalibreringsmetoder för 

nya sensorsystem (SP), bilaga 3 
• Exempel: Sensorsystem för elkraftövervakning (ACREO AB m fl), bilaga 4 
 
 
Verksamheten i nätverket kan förslagsvis bedrivas i två nivåer, där man förutom den 
traditionella "passiva" typen av nätverk (§5.2.1) också har aktiva projekt  som utgår från 
olika typer av intressekonstellationer, t ex ett antal SMF´s som tillsammans med ett 
institut samarbetar kring certifiering, eller en konstellation med en institution, en SMF 
och två slutanvändare som har ett projekt för framtagning av en ny typ av sensor för 
speciella applikationer.  
 
Nätverket skall ha som mål att stimulera, formulera och genomdriva sådana projekt. Även 
om det nuvarande projektet inte har haft dessa mål, har projektgruppen ändå tagit fram 
några exempel som finns beskrivna i bilagor enligt följande: 
 
Bilaga 1 Projektförslag: Internet-baserade sensorsystem 
 
1. Kommunikation och beräkningskapacitet hos sensorer i sensorsystem 
2. Internetbaserad kommunikation i sensorsystem 
3. Utvecklingsinsatser för sensorsystem, speciellt Internetbaserade sensorsystem 
 
Bilaga 2 Projektförslag: Informationsöverföring och inlärande i multisensorsystem 
 
1. Undersökning av ett gemensamt språk som kan användas vid informationsöverföring 

mellan sensor subsystem 
2. Strategier för robust, stegvis inlärande med deterministiska tidssvar för användning 

inom multi-sensor beslutsfattande   
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Bilaga 3 Projektförslag: Nationella resurser för utvecklingen av metoder för 
kalibrering och provning av nya sensorer och mätsystem 
 
1. Spårbara referenser genom fysik och sensorer 
2. ”Pre-normative” forskning för provning av nya sensorsystem 
 
Bilaga 4 Projektförslag: Sensorsystem för elkraftövervakning 
 
1. Ett intelligent övervaknings- och reglersystem för anpassning av elproduktion till 

förbrukningen och lokalisera fel i distributionsnätet.  
2. En mikromekanisk E-fältsensor för statiska och lågfrekventa elektriska fält med 

utläsning via optisk fiber 
 
5.2.3 Konsten att mäta. Utbildning 
 
• Kartlägga och samla sensor- och tillämpadmätteknik utbildningsresurserna i landet 
• Expertkunskaper om olika sensorer, speciellt "state of the art", t.ex. i form av den 

allra senaste utvecklingen av den elektroniska näsan eller liknande, läggs ut en 
Webbsida som administreras av nätverket, med aktuellt undervisningsmaterial 

 
Behovet av att utbilda och fortbilda naturvetare och ingenjörer i mätteknik och 
sensorteknik har aldrig varit större. Samtidigt avrustar tyvärr flera av landets tekniska 
högskolor sina mättekniska kurser, delvis beroende på att sensor- och mätteknik är ett 
disciplin som täcker flera av de traditionella akademiska ämnen, och kurser i mätteknik 
kan finnas såväl hos F- som E- eller I-linjerna. Undantag finns dock, bland annat vid 
några av de nya regionella högskolorna och universitet. 
 
Internationellt pläderas det för ökad mätteknisk utbildning. Nyligen i ett speciellt nummer 
av den amerikanska tidskriften IEEE Instrument & Measurement Magazine [IEEE 1999], 
motiverar den japanska professorn Kenzo Watanabe (Shizuoka universitet) för förstärkt 
högre utbildning i Instrument- och Mätteknik genom att påpeka att industrin idag behöver 
ingenjörer som kan konkurrera i en produktionsmiljö, som präglas av allt kortare 
utvecklingstider och begränsade budgetar, samtidigt som högre kvalitetskrav ställs. 
Dessutom innebär implementeringen av digitala teknologier att de traditionella 
kvalitetsprodukterna som har varit ett kännetecken för japansk industrin, nu får ökad 
konkurrens av billiga men smartare uppkomlingar: produkter vars kvalitet kan förbättras 
avsevärt, genom inbäddade sensorer och processorer för reglering, automatisk 
kalibrering, brusreduktion m m. I ett amerikanskt perspektiv på utbildning i Instrument- 
och Mätteknik för det nya millenniet, menar John Schmalzel (Rowan universitet) att 
ingenjörer i ”systrumentation” bör utbildas, d v s som kombinerar en generalists 
perspektiv på det allmänna mätsystemet, med en specialist förtrogen med ”state-of-the-
art” mätteknologi och en ”practitioner”, som direkt kan bli produktiv i dagens 
konkurrensutsatta industrier. 
 
Nuvarande nätverket om sensorutveckling har som mål att kartlägga och samla sensor- 
och tillämpadmätteknik utbildningsresurserna i landet. Dessutom skulle nätverket ha som 
projekt att ta fram aktuellt undervisningsmaterial i denna snabbt utvecklande mätteknik. 
Alla som har expertkunskaper om olika sensorer, speciellt "state of the art", t.ex. i form 
av den allra senaste utvecklingen av elektroniska näsan eller liknande, skulle lägga ut en 
aktuell sida på webben. Dessa sidor skulle administreras av nätverket (kopplade till 
nätverkets portal (§5.2.1)), och syftet är att man i undervisningen av studenter alltid 
skulle kunna ha tillgång till nytt material om sensorer. Det som finns beskrivet i utgivna 
böcker och monografier känns alltid så gammalt. 
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5.3 Målsättningen avseende Nätverkets finansiering 
 
Hela nätverket är tänkt att ha en bas stödd av nationella forskningsfinansiärer, 
forskningsråd och stiftelser. Motiveringen är att nätverket, som en samlad nationell resurs 
för sensorutveckling, skall leda till förbättrad konkurrenskraft för nationen genom: 
   
• skapande av nya idéer och produkter 
• kommersialisering av produkter  
• att nya företag och arbetstillfällen skapas 
 
Sensorutveckling och mätteknik är ett kompetensområde med stor potential för landets 
tillväxt och förnyelse. 
 
Som ett nödvändigt komplement, erfordras även privatkapital för att kunna bidra till 
långsiktiga framgångar inom sensorutveckling i Sverige. Exempelvis skulle de olika 
sensorutvecklingsprojekten som nätverket formulerar och bedriva (§5.2.2), delvis kunna 
finansieras genom risk-kapital. Sensorutveckling och modern mätteknik är viktiga inslag i 
näringslivets framtidsinriktat arbete. 
 
 

6 Samverkan och slutsatser 
 
För att stärka den tekniska infrastrukturen i landet när det gäller sensorutveckling och 
mätteknik, föreslås etablerandet av ett nationellt nätverk som en unik resurssamling för 
sensorutveckling som inte annars skulle kunna ske.  
 
I många fall kommer varken slutanvändaren, forskaren, sensortillverkaren eller -
leverantör (inkl. systemleverantörer för kunskapen kring sensorernas användning) att vara 
beredda att bekosta utvecklingen på de höga risknivåer som finns i tidiga skeden av 
applicering. Arbetet med sensorutveckling kräver oftast ett flerdisciplinärt angreppssätt 
som ett enskilt institut eller företagare inte ensamt kan bemästra. 
 
Ett nationellt kunskapsnätverk för sensorutveckling och mätteknik bör utnyttja all 
tillgänglig kompetens inom olika tillämpningsområden likväl som att existerande 
centerbildningar och organisationer involveras så att konkurrens undviks och 
synergieffekter premieras.  
 
De olika organisationer och forskare som har deltagit i projektet har fått tillfället att 
presentera sina verksamhetsområden. Projektgruppen, som förutom de närvarande 
inkluderar ytterligare organisationer (se bilaga 5), bedöms har varit av lagom storlek. Det 
tilltänkta nätverket kommer förstås så småningom att omfatta alla intresserade 
sensorforskare och inte minst, även sensoranvändare. 
 
Avgörande för hur väl nätverket kommer att fungera är i vilken utsträckning med-
lemmarna kommer att söka samarbete med varandra. Pilotprojekt, av den typen som ex-
emplifieras i bilagorna 1 - 4, som startas i anslutning till nätverkets bildande kan bli en 
språngbräda som visar nyttan av samordning mellan olika intressenter och dessutom 
skapa fruktbara kontakter mellan deltagarna genom praktiskt samarbete. Det är naturligt-
vis viktigt för både nätverket och projekten att de är väl förankrat bland en bred samman-
sättning av deltagare, från universitet och högskola till industri och slutanvändare. 
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Bilaga 1 Projektförslag: Internet-baserade sensorsystem 
 
(Luleå tekniska universitet) 
 
Behov av sensorsystem 
 
Sensorer och sensorsystem i tekniska och medicinska sammanhang ger 
förutsättningar för både styrning och övervakning samt underlag för debitering 
(exvis vid en bensinmack). 
 
Det förekommer förvisso att en enkel process kan styras utifrån en enda 
processvariabel, exempelvis vätskenivån i en tank. I sådana processer kan det 
vara tillräckligt med en sensor även om, se vidare nedan, tillförlitlighets- 
och noggrannhetskrav kan göra det fördelaktigt att använda flera sensor även i 
sådana fall. 
 
Av större intresse är att många processer beskrivs med ett antal olika 
variabler, flervariabelsystem, vilka uppenbarligen kräver sensorsystem. Av 
större intresse ur forskningssynpunkt eftersom problem som inte är så väl 
genomarbetade ställs och ur industrisynpunkt eftersom det finns en teknisk 
potential som är långt ifrån fullt utnyttjad. 
 
Även i tillämpningar där en dyr sensor är tillräcklig kan ett antal billiga 
sensorer, som var för sig är otillräckliga, ur ekonomisk synpunkt vara att 
föredra. Exempel på detta kan vara storheter som är svåra att mäta direkt, men 
som med hjälp av matematiska modeller kan beräknas ur ett antal andra 
storheter som var för sig är lätta att mäta. 
 
I säkerhetskritiska tillämpningar krävs hög nivå på tillförlitlighet och 
tillgänglighet av sensordata och att eventuella komponentfel endast gradvis 
försämrar systemets prestanda ("graceful degradation"). Detta kräver 
uppenbarligen redundans i sensorsystemen, även i sådana fall där en enda, 
felfri sensor skulle vara tillräcklig. 
 
 
Kommunikation och beräkningskapacitet hos sensorer i sensorsystem 
 
Det är på intet sätt klarlagt vilken arkitektur ett sensorsystem bör ha i en 
viss tillämpning. Lämplig arkitektur beror av kostnaderna för kommunikation 
och beräkningskapacitet. Arkitekturen kan variera alltifrån ett antal sensorer som 
sänder obearbetade data till en central dator till ett antal sensornoder var 
och en försedda med sådan beräkningskapacitet att i det i varje sensornod kan 
finnas och uppdateras en fullständig processtillståndsmodell och där 
sensornoderna kommunicerar sina uppdateringar av tillståndsmodellen till 
varandra, utan stöd av någon central dator. 
 
En lämplig arkitektur för ett sensorsystem ligger nog ofta mellan dessa 
ytterligheter. Det innebär att det i varje sensornod finns beräkningskapacitet 
för modellbaserad filtrering av "egna mätdata" för skattning av den "egna 
mätstorheten" och kommunikation av denna tillräckliga statistik till en 
central dator, eventuellt också till ett urval av övriga sensornoder. 
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Det är uppenbart att sensorsystemets arkitektur också är beroende av dess 
funktion - att ge tillståndsinformation för styrning eller övervakning eller 
underlag för debitering. Sensorsystemets arkitektur kan alltså inte bestämmas 
oberoende av övriga systemkrav. 
 
 
Internetbaserad kommunikation i sensorsystem 
 
Det är väl känt att ett antal olika system för kommunikation av mätdata finns 
tillgängliga. Dessa är framtagna specifikt för mätändamål och är 
välfungerande. 
 
Mångfalden lösningar har som nackdel bristande standardisering och höga 
kostnader. Internetbaserade kommunikationssystem kan därför bli ett attraktivt 
alternativ och en de facto standard - komponentkostnaderna för 
massprodukter är ju alltid mycket lägre än för produkter som endast används i 
industritillämpningar. 
 
 
Utvecklingsinsatser för sensorsystem, speciellt Internetbaserade sensorsystem 
 
Ett sensorsystem karakteriseras, förutom av de olika sensorernas fysiska 
egenskaper, av sin nätverksarkitektur och av den signalbehandling som utförs i 
varje sensornod. Speciellt för Internetbaserade system är att den tid som 
åtgår för kommunikation inom vissa gränser är en slumpvariabel. 
 
Behovet av utvecklingsinsatser inom sensortekniken tror vi därför blir stort 
inom följande områden: 
 
• elektronik med både analoga och digitala funktioner på samma kiselbricka som 

kombinerar låg effektförbrukning, goda brus- och störegenskapersamt stort 
arbetstemperaturområde 

• signalbehandling som utnyttjar lågeffektelektronik med begränsad bandbredd och 
signalbehandlingskapacitet i varje sensornod 

• metoder för sensordiagnostik (om en sensor inte fungerar bör dess mätdata ignoreras 
av systemet och ersättas av skattning) 

• teori för att utnyttja sensordata utan noggrann tidsangivelse eller med en 
tidsfördröjning som är slumpartad 

• metoder att "tidsstämpla" sensordata 
• metoder för att välja arkitektur för sensorsystem i en given tillämpning 
 
 
Det är uppenbart att för utveckling av sensorsystem kommer tvärvetenskapliga  
insatser och därmed kompetens inom områdena elektronik, signalbehandling,  
reglerteknik och kommunikationsteknik, förutom mätteknik, att krävas. 
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Bilaga 2 Projektförslag: Informationsöverföring och 
inlärande i multisensorsystem 

 
(Borås högskolan och Örebro universitet) 
 
Introduction  
 
The usage of sensors and the systems within which they are employed has 
expanded over recent years. The following sections give a brief overview of what 
is seen as currently the two most important areas of application, their 
requirements and the problems which remain to be resolved. The final section 
proposes a project based upon one these problems 
 
Industrial Applications 
 
The use of specialized sensors designed for a single function has been wide spread 
in process control for many years. Originally, these sensors were often part of a 
stand alone system and under the control of a dedicated operator (i.e. production 
line testing). However, with the increased requirement for automated manufacture 
and flexible manufacture (where small batches of different products which 
required modified testing procedures), the emphasis has moved from stand-alone 
to integrated systems, in which the complete state of the process can be 
monitored. Thus sensor systems are often part of a sub-system in which the 
preprocessing and decision making are encapsulated, where the system is able to 
sense a number of variables and communicate the result to other computer-based 
systems. 
  
The increased number of sensed variables and a lack of a precise model of process 
to be sensed has meant that programming such systems using traditional means is 
time-consuming and this has led to the use of supervised learning as a means of 
programming such systems. Supervised learning has found application at the 
preprocessing, fusion and decision making stages of sensor systems. Supervised 
learning is a technique where examples of typical cases are presented to the 
system and the system creates and an appropriate classifier to distinguish between 
the presented cases.(i.e. pass or failure of a quality test at an inspection station) 
 
Consumer Applications  
  
Recently sensors have begun to be embedded within consumer electronics 
devices. These devices differ from those found in classical process control since 
they are often mobile and exist in environments which cannot be controlled. 
(Note: Newer applications in the industrial filed AGV and robotics have also 
many of these characteristics in common.) Although the requirements of sensor 
systems within consumer devices differ from those in process control, they have 
similar solutions. Since the creation of sensor sub-system with common interfaces 
would reduce design costs and time by allowing the simplified integration and 
their operation in unpredictable environments, emphasizes the need for robust 
decision-making, which is difficult to achieve with conventional programming 
techniques. 
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Outstanding Questions 
 
The once marked distinction between these areas is becoming blurred as new 
common demands are beginning to be placed upon both areas of application and 
these demands have led to a number of as yet unresolved questions: 
 
1. How can data derived from sensor systems be collected and appropriate action 
be taken within the critical times of the system? 
 
2. How can they be reprogrammed in situ in order to adapt to changing production 
conditions or usage? 
 
3. How can the diverse forms of information be integrated by the sensor system 
into a form which can be used to make a decision? 
 
4. If a supervised learning technique is used, how can it be guarenteed to be robust 
in the presence of unseen cases. 
 
5. How can the sensor be sufficiently adaptable for the different tasks it shall 
perform with a flexible manufacturing system where the task alters with the batch 
under production whilst still beginning robust to disturbance ? 
 
Previous work 
 
Attempts to solve the first of these problem in the industrial domain has lead to 
the development of numerous 'field bus' networks (i.e MAP,CAN) but due to 
competing commercial interests and the diverse domains of application there is 
not a widely accepted standard. In the area consumer electronic the situation has 
faired better and a number of de facto standards exist (i.e. i2C,spi,i2s).  
  
Solutions to the second and third problems although distinct, depend upon and 
agreed language of communication between sensor systems, actuator and control 
system, which is sufficiently flexible to encompass the diversity of system and 
application.Although, a degree of success has been achieved with a common 
language for measurement instruments and marine instruments, little work has 
been carried out large scale or small scale systems. 
 
Very little work has been done in the investigation of the questions four and five 
and those few systems which employ supervised learning for decision making or 
adaptive behavior are limited to the industrial domain. The problem associated 
with the application  of supervised learning is two-fold. The first, the training time 
required to create the classifier, is often too long to be used on-line. The second is 
that although such techniques, when presented with a sufficient set of training 
cases, do generalize well, in practice training cases appear incrementally and 
before a sufficient set of cases has been accumulated, the response is 
unpredictable and thus they cannot be said to be robust.    
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Project      
The project will attempt to investigate the latter 4 questions through: 
 

1. investigation of a common language which can be used to transfer 
information between sensor sub-systems. 
 
2. robust incremental learning strategies with deterministic time responses 
for use in multi-sensor decision making    

------------ 
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Bilaga 3 Projektförslag: Utvecklingen av nya provnings-, 
mättekniska- och kalibreringsmetoder för nya 
sensorsystem 

 
SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, Borås 
 
• Nationella resurser för utvecklingen av metoder för kalibrering och provning av 

nya sensorer och mätsystem 
• Spårbara referenser genom fysik och sensorer 
• ”Pre-normative” forskning för provning av nya sensorsystem 
 
Inledning 
 
En ”mätning” med ett sensorsystem kan handla om inhämtning av information om värdet 
på en viss storhet, så väl hos ett fysiskt objekt (t ex, hur många meter lång är det?) som 
för en händelse (har en eld brutit ut?). I både fallen skall en skillnad mellan in- och 
utsignalen, d v s mätfelet, från mätsystemet utvärderas genom kalibrering  och provning. 
Detta gör det möjligt att sätta mått på mätsystemets integrerbarhet och robusthet, genom 
spårbarhet till universella mätreferenser (SI-systemet) och genom meätteknisk 
standardisering. 
 
Den tekniska utvecklingen leder till ständigt ökande krav på kalibrering och provning av 
nya sensorer och mätsystem.  
 
Nya utmaningar 
 
Mätningar sker över ett allt större område, avseende såväl skala (från de minsta måtten 
inom nanometrologin till de största dimensionerna) som storhet (till de fysikaliska, 
adderas nu även de kemiska och biologiska storheterna). Nya krav växer fram avseende 
spårbarhet under allt snabbare dynamiska mätningar, t ex bestämning av 
laserljusvåglängd i ett Gbit/s fiberoptiskt kommunikationssystem. Sensorer och 
mätsystem blir miniatyriserade men samtidigt innehåller de fler funktioner, blir 
integrerade och får även intelligens.  
 
För att möta dessa ökande mättekniska krav, erfordras en kraftsamling av mättekniska 
resurser på nationell nivå, t ex under samordningen av det nationella mätinstitutet, SP. 
Utvecklingen av nya provnings-, mättekniska- och kalibreringsmetoder för nya 
sensorsystem kan bedrivas i olika konstellationer av forskare, institut, sensortillverkare 
och slutanvändare.  
 
Spårbara referenser genom fysik och sensorer 
 
Utvecklingen av nya och förbättrade mätnormaler och mätmetoder för spårbarhet kan 
endast ske på en fast grund av långsiktig forskning nära kopplade till framsteg inom 
grundforskning och vetenskap [CIPM 1992]. Kopplingen mellan grundläggande fysik och 
nya sensorprinciper, som mikromekaniska eller optoelektroniska, är särskilt lovande. Ett 
exempel är en nyligen upptäckt primärtermometrisk metod, ”Coulomb blockade 
thermometry”, baserade på ledningsförmågan hos ytterst små tunnelövergångar, som man 
forskar på bland annat på CTH [Bergsten et al. 1999], och som är det senaste i en rad 
primärmetrologiska system som leder till att flera av SI-mätnormaler kan knytas till 
naturkonstanter. Lågtemperaturfysik, kvantelektronik och dess mättekniska tillämpningar, 
likväl nya sensorprinciper, är nödvändigheter för såväl primärmetrologin som mera 
högvolyms tillämpningar, som produktsensorer. 
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”Pre-normative” forskning för provning av nya sensorsystem 
 
Ett mätsystems känslighet för yttre störningar (EMC, temperatur, fukt, vibration och 
andra miljöparametrar), hur mätinstrumentet eventuellt stör sin omgivning (inkl. mätob-
jektet) samt hur väl instrumentet kan kopplas och kommunicera med andra instrument 
och databearbetsningsystem bör också utvärderas genom provning, lämpligen tidigt under 
mätsystemets utveckling.  
 
Eftersom de nya sensorerna är av ny konstruktion, är det inte endast en fråga om att 
rutinmässigt utföra provningarna och kalibreringarna, utan också att utreda vad och ta 
fram hur mätningarna skall gå till. Till och med själva instrumentets och tillhörande 
kontrolelektronikens slutlig konstruktion kan vidareutvecklas vid detta stadium i utveck-
lingskedjan. Om det är fråga om en alldeles ny mätprincip, kan det vara ytterst fördel-
aktigt med de försprång som fås genom att deltaga i internationell ”pre-normative” 
forskning, och aktivt påverka utformningen av framtida standarder.  
 
En potentiell användare av en ny mätteknisk utrustning eller metod skulle hjälpas i sitt val 
bland olika bud av något slags lämplighetsbetyg (eng: ”readiness index”), utfärdat av en 
opartisk instans, som indikerar hur välanpassad utrustningen är för praktisk imple-
mentering. 
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Bilaga 4 Projektförslag: Sensorsystem för  
elkraftövervakning 

 
Med dagens avreglerade elmarknad i Sverige och många andra länder står eldistribu-
törerna inför ett ökat behov av övervakning av elnätet och dynamisk effektstyrning bero-
ende på lokal förbrukning. Med ett intelligent övervaknings- och reglersystem skulle el-
distributörerna direkt kunna anpassa produktionen till förbrukningen och lokalisera fel i 
distributionsnätet. Det planerade samutnyttjandet av eldistributionsnätet för uppbyggnad 
av ett fiberoptiskt kommunikationsnät, erbjuder en infrastruktur för övervakning av dis-
tribuerade mätpunkter i elnätet. 
 
Vissa inledande studier av en mikromekanisk E-fältsensor för statiska och lågfrekventa 
elektriska fält med utläsning via optisk fiber har gjorts hos ACREO och ABB Corporate 
Research med positiva resultat, men inga medel har funnits att driva utvecklingen vidare. 
KTH-S3 har tidigare utvecklat fiberoptiska magnetfälts- och strömsensorer för mätning 
på elkraftkomponenter i samarbete med ABB Power Systems. Inom sensornätverket finns 
flera intressenter som kan bidra till att föra dessa ofärdiga resultat till en kommersiell 
produkt. Genom att utveckla en generell sensorprincip och ett generellt utläsningssytem, 
kan hela sensorsystemet enkelt modifieras för att mäta andra storheter, t. ex. temperatur 
och tryck. Vidare finns möjligheten att även använda samma fibernät för både 
kommunikation och integrering av sensorelementen. 
 
Intressenter: 
ACREO AB utveckling av sensorer 
ABB Corporate Research tillämpad sensorutveckling 
ABB Power Systems användare av E-fältsensor 
Termooptik tillverkning av sensorsystem 
STRI användare av sensorsystem 
Mälardalens högskola, Elektroteknik sensorforskning 
KTH-S3 sensorforskning 
 
Med de goda förutsättningar som finns i Sverige för en relevant sammansättning av del-
tagare i detta pilotprojekt, finns möjligheten att visa upp nätverkets förmåga att föra idéer 
från forskning till kommersiell användning, och att skapa industriell tillväxt genom 
tekniköverföring från högskola och forskningsinstitut till industri. 
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Bilaga 5 Samverkan 
 
Projektgrupp 
 
Följande organisationer har deltagit i projektgruppen eller har för övrigt visat aktivt 
intresse för projektet. 
 
Högskolan 
 
Borås 
prof Ian Sillitoe, ISI@adm.ing.hb.se; Ingenjörshögskolan, Högskolan i Boras, Allegatan 
1, 501 90 Boras 
 
Robotics Research Group 
 
Members: Ian Sillitoe , Magnus Lundin , Per Berg, Christian Axbrink 
 
Overview 
 
The group is concerned with the computational and sensory aspects of  semi-autonomous 
control systems (systems which require limited or no human intervention) applied to 
mobile robotics. The group is currently involved in 3 projects in co-operation with a 
number of universities 
 
Projects 
 
1.Ultrasonic Echo Classification 
The project is concerned with an investigation of a new method of signal processing for 
the classification of echoes for use in robot navigation. The work has resulted in the 
creation of a novel sensor and now is concerned with the verification of the method of 
processing and classification. 
 
Participants 
 
Co-operating Institutions  
University of Parma Faculty of Engineering, Italy 
University of Loughborough, Department of Electronic and Electrical Engineering, U.K. 
 
Group Members : Ian Sillitoe, Magnus Lundin 
 
 
2.Modular Mobile Robotics 
 
The purpose of this research project is to design and implement distributed 
communication architecture for concurrent agents which demand high levels of 
reactiveness. The primary application will be a real-time communication system for use 
within a mobile robot. The physical communication layer is to be implemented by a 
custom network, whilst the co-ordination of these agents will be managed by a new 
software mechanism which is currently under development.  
 
Participants 
 
Group Members: Ian Sillitoe, Christian Axbrink, Per Berg. 
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3.Compact Look up Tables 
 
This work began in 1995 and concerns a new structure for programmable look-up tables 
for use in binary image processing. The work to date has been concerned with the 
determination of classes of realisable Boolean functions which can be implemented by 
the structure and now has been extended to the specification of classes pertinent to 
morphological binary image processing and the implementation costs of compact look up 
tables. 
 
Participants 
 
Co-operating Institutions 
Tartu University, Department of Computer Science, Estonia. 
 
Group Members: Ian Sillitoe, Magnus Lundin 
 
Utbildning  
 
Mät- och kvalitetsteknik inriktningen startade vid Högskolan i Borås höstterminen 1995, 
som landets första högskoleingenjörsutbildningen inom ämnet. Utbildningen tillhör 
institutionen för Teknik och är baserad på samordnade kurser, vilka tillsammans omfattar 
120 poäng fördelade på tre läsår. Utbildningen genomförs i samarbete med Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut (SP), vars kompetens och utrustning är en viktig del i 
utbildningen. 
http://www.ing.hb.se 
 
 
 
Linköping 
S-SENCE, kompetenscentret,  
Föreståndaren: prof Lars-Gunnar Ekedahl, lap@ifm.liu.se 
Vetenskaplig rådgivare: prof Ingemar Lundström, ingemar@ifm.liu.se; 
 
S-SENCE, Linköpings universitet, 581 83 Linköping 
tel: 013-281211, fax 013-288969 
 
 

S-SENCE är ett kompetenscentrum (Centre of Excellence) för bio- och kemisk 
sensorvetenskap och teknologi och bildades 1995 vid Avdelningen för tillämpad 
fysik vid Linköpings universitet. Avdelningen för tillämpad fysik hade då sedan 
drygt 15 år tillbaka varit internationellt ledande i forskningen kring kemiska 
sensorer baserade på katalytiska fälteffektkomponenter.  
Den övergripande målsättningen för kompetenscentret S-SENCE är att 
vidareutveckla kunnandet inom bio- och kemisk sensorvetenskap samt att ta fram 
nya industriella tillämpningar av bio- och kemiska sensorer och sensorsystem i 
samarbete med svensk industri. Detta skall uppnås genom en internationellt 
konkurrenskraftig forskning, en kontinuerlig förbättring av existerande 
sensorteknologier, utveckling av nya sensorteknologier och signalbearbetnings-
tekniker, samt utveckling och utvärdering av sensorapplikationer. 
Inom S-SENCE finns kompetens inom bl.a. följande områden representerade: 
utveckling och utvärdering av bio- och kemiska sensorer för gas- och vätskefas 
med applikationer både inom livsmedels- och processindustri; tillverkning av 
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katalytiska fälteffektsensorer och sensormatriser; utveckling av provhanterings- 
och data-bearbetningsmetoder för sensormatriser; övervakning och styrning av 
avgaser från förbränningsprocesser; analysmetoder och sensoriska paneler för 
analys av lukt, smak och mikrobiell aktivitet. 
Satsningen på kompetenscentra initierades och stöds av NUTEK. Omsättning 
uppgår till c 20 Mkr/år för 1999. Följande företag är fn (feb. 2000) medlemmar i 
S-SENCE 
 
Asko Cylinda AB AssiDomän Carton AB 
Biacore AB Duni/Finess AB 
Global Hemostasis Institute AB Iggesund Paperboard AB 
Mecel AB Nordic Sensor Technologies 
AB 
Vattenfall AB  StoraEnso AB 
 Volvo Teknisk Utveckling AB 
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Luleå 
Luleå University of Technology 
Division of Industrial Electronics 
971 87 Luleå 
avdelningschef prof. Jerker Delsing 
fax: 070 616 19 31 
tel: 0920 918 98 
Lennart Gustafsson 
Lennart.Gustafsson@sm.luth.se 
 
Luleå tekniska universitet 
Avdelning Industriell elektronik 
7 disputerade forskare 
ultradljusteknologi, industriell mätteknologi, Embedded Internet Systems 
EMC-teknologi, signalanalys, artificiella neuronnät, optoelektronik för mättekniska 
tillämpningar (t ex robotnavigering, inteferometri) 
 
 
Stockholm 
KTH ,  
Prof. Göran Stemme, stemme@s3.kth.se 
Hans Sohlström, hans.sohlstrom@s3.kth.se 
 
S3, "Signaler, sensorer och system" 
 

Forskningsområden 
• Mikrosensorer i kisel 
• MEMS 
• MikroElektroMekaniska System 
• Pumpar och ventiler 
• µTAS 
• µTotal Analysis Systems 
• MOEMS 
• MikroOptoElektroMekaniska System 
 
KTH – Campus, Halvledarlab KTH – HLB i Kista 
 

Projektexempel 
• Miniatyriserad trycksensor 
• Gående mikrorobot 
• anemometer 
• Flödessensor med vinge 
• Resonanta sensorer 

bondning kisel – glas 
• Pumpar och flödessystem 
• Biokemisk lab i mikroformat 

µTAS 
• Integrerad gasanalys i kisel 
• Mikrooptisk switch 
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Västerås 
Mälardalens Högskola, 
Institutionen för Elektroteknik 
Box 883, 721 23 Västerås 
Ylva Bäcklund, tel. 021-101302, mobil: 0704-250403, epost: ylva.backlund@mdh.se 
 
Kort beskrivning av forskningen vid institutionen för elektronik  
vid Mälardalens Högskola i Västerås 
 
Forskningsledare, professor Ylva Bäcklund 
 
Forskningsgrupper: 
• Signal- och reglerteknik (Docent Lennart Harnefors) 

2 seniora forskare, en inom reglerteknik och en inom bildbehandling 
3 doktorander inom områden som digitala filter och högspänningsreglering 

• Sensorsystem (prof. Ylva Bäcklund) 
5 seniora forskare, inom medicinsk teknik och inom mikrosensorer 
2 doktorander inom medicinsk teknik 

 
Vi har nyligen blivit beviljade medel från KK-stiftelsen för uppbyggnad av en s.k. 

forskningsplattform inom området ”Sensorsystem”. Nedan följer en mycket kort 

beskrivning av plattformens innehåll. 
 
Plattformens forskningsinnehåll i korthet 
Som teknikområde är sensorsystemtekniken tvärvetenskapligt och spänner över ett stort 
fält, från komponentfysik och ytkemi över mikroelektronik, mikromekanik och 
elektronikbyggsätt till signalbehandling och reglerteknik. Moderna sensorer beskrivs 
ibland i termer som smarta sensorer, intelligenta reglersystem och inbyggnadssystem, dvs 
till synes enkla produkter med dold elektronisk intelligens. I ett sensorsystem kan ingå 
sensorer som känner av samma slag av storhet men det kan också blandas flera olika 
sensorer (temperatur, tryck, kemiska substanser mm). Inte bara elektroniska funktioner 
integreras idag med sensorerna utan också ställdon (aktuatorer) och ”kommunikatorer”. 
 
En del av sensorsystemtekniken utgörs av mikrosensorer, dvs sensorer eller sensorsystem 
vars fysiska storlek är mindre än mer traditionella givare. Exempel på 
tillämpningsområden för mikrosensorer är säkerhetssystem för bilar, patientövervakning, 
övervakning i smarta hus och i industrimiljöer, beröringsfri och indirekt mätning i svåra 
miljöer samt trådlös kommunikation mellan apparater i t.ex. ett hem. 
 
Strategin för vår forskning är att vara problem- och applikationsorienterad, vilket i sin tur 
oftast innebär att projekten drivs i nära samarbete med industri och avnämare. Därigenom 
får forskningen den fokusering som krävs för att nå hög vetenskaplig nivå och samtidigt 
kunna nyttiggöras. Vår forskningen inom MST kommer att ha en tyngdpunkt på 
intelligenta sensorsystem. Speciellt vill vi fokusera på följande profilområden: 
 

I Sensorsystem för medicin- och miljömätteknik 
II Sensorer för mätning i ”svåra” miljöer  

 
 
I Sensorsystem för medicin- och miljömätteknik 
 
Delprojekt 1: Sensorsystem för beröringsfri andningsövervakning. Projektledare: Bertil 
Hök, resurspersoner: Ylva Bäcklund och Lennart Harnefors. 
Projektet syftar till att utveckla och utvärdera ett komplett sensorsystem för beröringsfri 
registrering av andning, baserad på en ny koldioxidsensor (CO2-sensor). 
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Delprojekt 2: Portabla mätsystem för miljömätningar i tredje världen. Projektledare: 
Mannan Mridha, resurspersoner: Ylva Bäcklund och Bertil Hök 
Projektet syftar till att utveckla portabla sensorer för kontroll av vatten- och luft-
föroreningar, speciellt med tanke på tredje världens problem. 
 
 
II Sensorer för mätning i ”svåra” miljöer  
 
Delprojekt 3: Optiskt sensorsystem för mätning i höga E-fält. Projektledare: Ylva 
Bäcklund, resurspersoner: Bertil Hök och Håkan Johansson (Thermo Optics AB i 
Västerås). 
Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera ett sensorsystem av optiska 
mikrosensorer att användas vid mätning i höga E-fält. 
 
Delprojekt 4: Lägesgivare baserade pÅ GMR (Giant Magneto Resistance). Projektledare: 
Mikael Ekström, resurspersoner: Ylva Bäcklund och Roger Wäppling (Fysiska Inst. i 
Uppsala). 
Syftet med projektet är att utveckla en beröringsfri lägesgivare där sensorn är gjord av ett 
så kallat GMR - material. 
 
 
 
 
Örebro 
Örebro universitet, 701 82 Örebro, prof Peter Wide, epost: peter.wide@ton.oru.se; 
http://www.oru.se/forsk/aass  
 
Tillämpade Autonoma Sensorsystem, Institutionen för teknik och naturvetenskap 
sensorer och mätteknik, mobila robotar, intelligent reglerteknik,  
artificiellsensning: synsystem, hörselsystem, elektronisk näsa, elektronisk tunga, 
tuggmotstånd, m m. 
 
Exempel på projekt: 
� Autonomt robotnavigering i en ostruktuerad, verklighetsnära miljö genom en 

kombination av osäkerhetshantering, ”fuzzy” reglering och realtids-beslutsfattande 
� Perception-baserad reglersystem 
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Projektgrupp - fortsättning 
 
Forskningsinstitut 
 
ACREO AB  
 
Electrum 236 
Besök/Visits: Isafjordsgatan 22 
SE-164 40 Kista 
SWEDEN 
Tel: +46 (0)8-632 77 24 
Fax: +46 (0)8-632 77 10 
 
vVD på ACREO, prof Magnus Breidne, magnus.breidne@acreo.se 
projektdeltagare: Leif Nyholm 
 
ACREO ”föräldlar och förmedlar forskningsresultat till industrialiserbara produkter och 
processer inom elektronik och optik”, ägs av Industriförening IRECO, 125 anställda, 
Budget (1999) 125 Mkr, Industriuppdrag c:a 50% 
 

ACREOs verksamhet inom sensorer och mätteknik 
ACREO har lång erfarenhet av utveckling inom sensorer och mätteknik med en bred 
teknisk spännvidd. Med offentlig finansiering (Nutek, EU, KKS) och tillsammans med 
industriella partner har vi bedrivit framgångsrika utvecklingsprojekt inom följande om-
råden: 
• optiska, särskilt fiberoptiska, sensorer 
• mikromekaniska sensorer 
• mikrovågssensorer 
• sensorer i kiselkarbid 
Bland dessa projekt finns många exempel där teknikutvecklingen har övergått till pro-
duktutveckling och kommersiell tillverkning. 
Vid sidan om den tekniska utvecklingen deltar ACREO i EU-nätverket FOS-EN, Fibre 
Optic Sensor European Network, från vilket vi kan dra lärdom av under planeringen av 
detta nätverk. 
 
Jämförelse med FOS-EN [http://fibre.fos-en.net/] 
Europa har traditionellt haft en stark ställning inom fiberoptiska sensorer. På grund av 
den multi-sektoriella strukturen hos marknaden har en stark fragmentisering ägt rum. 
FOS-EN, ett europeiskt nätverk inom området har som syfte att skapa korsbefruktning av 
idéer och behov hos industrin och forskare. Därigenom skapande nya innovationer inom 
området. 
Dessutom är idag informationsmängden inom fibersensorområdet så stor att det är svårt 
för en organisation att ha övergripande kunskap om alla delarna. 
 
Målsättningen med FOS-EN är (direkt citerat):  
• To create an environment where new and practical collaboration between technology 

and research will produce competitive products. This will in turn lead to new com-
panies, new projects and more jobs.   

• To promote an environment for corporation between users, technologists and manu-
facturers which would lead to the marriage of the technology and the applications.   

• To promote an environment where different companies working in complementary 
skills can cooperate to produce competitive and higher specification products.   

• To provide a platform for the manufacturers to access the new technologies and new 
ideas.   
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• To create more funding for the university/research institutes by providing means to 
exploit their new ideas/techniques to the industry.   

• To provide a means for dissemination of the results and new products announcement 
to wider audience around the globe.   

• To provide the opportunity to transfer technology and experience to the other the-
matic networks.   

• To provide the opportunity to enhance the trade within and outside of Europe by an 
improved awareness and the possibility to influence in drafting the codes and stan-
dards. 

 
FOS-EN styrs av en styrgrupp med tio representanter från nätverkets deltagare och det 
tekniska arbetet är indelat i områdena: 
• Optical Fibre Sensors for Safety, Integrity and Maintenance (SIM) 
• Medical and Environmental Sensors (MES) 
• Optical Fibre Sensors for Process Control (OPC) 
 
 
 
 
Försvarets Forskningsanstalt, FOA 
 
Avdelning för Sensorteknik 
chef Svante Ödman 
 
Olof Lundén, tel: 013 - 37 83 52 
 
FOA 
Box 1165 
581 11 Linköping 
 
013-37 81 00, fax: 013-37 81 00 
http://www.foa.se 
 
FOA Avdelning för Sensorteknik omfattar institutioner för 
• Elektromagnetiska och optiska material 
• Lasersystem 
• IR-system 
• Mikrovågsteknik 
• Spaningsradar 
• Radarsensorer 
 
cirka 150 anställda, varav 35 disputerade forskare 
 
och är till stor del inriktad mot sensortillämpningar och frågor beträffande skydd av 
sensorer. Intresset i nätverket är att i första hand visa den befintlig kompetensprofilen för 
att utgöra en intressant samarbetspartner. 
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Institut för Mikroelektronik i Göteborg (IMEGO) 
 
Bill Brox, epost: bill.brox@imego.com 
 
Dag Winkler, epost: Dag.Winkler@imego.com 
 
IMEGO 
Byggnad 11 
Aschebergsgatan 46, 411 33 Göteborg 
 
http://www.imego.com 
 
IMEGO är en nationell resurs med målet: 
 
”Att komplettera befintliga vetenskapligt (forsknings-) och utbildningsstrukture” 
”Att främja och utveckla integreringen av mikroelektronik och mikromekanik som ett 
system såväl för Sverige som för våra kunder” 
  
• Direkta uppdrag: Kontrakt med svensk industrin om sensortillämpningar och 

mikrosystem 
 
• SMF-program: Stöd för små- och medelstora företag vid implementering av sensorer 

eller mikrosystem i deras produkter 
 
• Länkar: Länkar högskoleforskning med svensk eller internationell industrin 
 
• Teknologiöverföring: Böcker: ”Mikroteknologi: hot eller möjlighet?”, ”Handbok om 

användning och tillverkning av sensorer”, seminarier och workshop 
 
Utbildningsdepartementet har gett 100 Mkr för investering. Målet är en omsättning om 60 
Mkr och 60 anställda, år 2003,  
 
60% externa uppdrag om sensorteknologi och mikrosystem 
30% tillämpad FoU kring sensorer och mikrosystem 
10% grundläggande forskning kring nya material och teknologier för sensorer och 
mikrosystem 
 
I utvecklingskedjan för sensorer och mikrosystem: 
 
teknologiberedskapsnivån är 40% forskning och bevis av princip; 60% demonstrator och 
prototypframtagning (inga faciliteter för produktifiering). 
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SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, 
Box 857 
501 15 BORÅS 
SP 
 
teknisk direktör: prof Hans Andersson 
 
doc Leslie Pendrill (projektkoordinator) 
033-165444, fax: 033-106973 
http://www.sp.se 
 

 
Vid SP, som har ansvaret för de nationella mätnormalerna (SI storheterna), finner man 
bl a de noggrannaste resurserna för mätning av de grundläggande egenskaperna för de 
flesta fysikaliska storheterna. Den speciella mätteknik och kompetens som utvecklats i 
anslutning till upprätthållningen av de nationella normalerna kan utnyttjas även i andra 
tillämpningar, exempelvis sensorer. SP kan också erbjuda olika provningar (EMC, miljö 
etc) och analyser, samt certifiering av mätinstrument och sensorer.  
 
Cirka 500 anställda,  
 
SP:s tre styrkefaktorer är:  
1) Bra på den fysik som ligger till grund för metrologin och har ett brett kunnande om 
materialegenskaper och kemi. Dessa kompetenser kan användas vid deltagande i projekt 
om utveckling av sensorer.  
2) Har breda kontakter och aktivt samarbete med företag i olika branscher (energi, 
processkemi, trä, elektronik, fordon, medicinteknik, mm). Därför är SP bra på att få 
fram behov och definiera och hålla samman projekt. Kan även medverka till att koppla 
samman sensorn i en mätkedja till en process. 
3) Inom metrologin kan SP utvärdera och egenskapsbestämma produkter och mätkedjor 
som kommer fram.  
 
Ett exempel på en enhet är Kemi och materialteknik, med 60 anställda, varav 15 
disputerade forskare och 4 doktorander inom analytisk kemi, organisk och oorganisk 
kemi, atmosfärskemi, fysikalisk kemi, ytfysik, materialfysik.  
Relevanta kompetensområden är analys av ytor (ToF-SIMS, FT-IR, SEM); 
spårämnesanalys (ICP-MS); accelererad åldring i kontrollerade miljöer (bedömning av 
funktionslivslängd); kemisk mätteknik; nätverk mot potentiella tillämpningar (ex. bygg, 
innemiljö, verkstads/processindustrin, medicinsk teknik, m m). Ett pågående 
sensorprojekt är Direktvisande metodik för att påvisa kemisk sönderdelning och 
emission (bl a luktande ämnen) från byggmaterial - värdering av teknik och praktisk 
tillämpning av sensorer. Inom andra pågående FoU-projekt byggs kompetens kring 
ytegenskaper och ytprocesser av relevans för kemiska sensorer och biosensorer.  
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Projektgrupp - fortsättning 
 
 
Sensortillverkare och industriella användare 
 
Göteborg 
Samba Sensors AB, 
tekn.dr Svante Höjer, Samba Sensors AB, Första Långgatan 26, 413 28 Göteborg, tel: 031 
- 7049160  
epost: svante@samba.se 
 
Trycksensorer som baseras på fiberoptisk mätteknik och kiselmikronik, lång rad olika 
tillämpningar (fordon, processindustrin, medicin och kraftverk, m m)  
 
Ericsson Generic Technologies 
Gunnar Edvall, Gunnar.Edwall@era.ericsson.se 
 
En vision ”Ständigt uppkopplade” 
 
genom ett världomspännande telekommunikationssystem  
(”Människans största maskin”) 
 
• För alla typer av tjänster och beslutsunderstöd 
• Var man än befinner sig 
• Oavsett med vem eller vad (inte bara röst) man vill kommunicera 
 
Samtalande produkter 
”Mikroelektronik finns i alla produkter och system” 
 
Kommunikation är en integrerad del i alla produkter 
 
 
 
Linköping 
Nordic Sensor Technologies AB  
Teknikringen 6  
583 30 Linköping 
info@nordicsensor.se 
http://www.nordicsensor.se  
Andreas Bunge 
mobil: 0708/242525 
fax: 08/663 5725 
epost: andreas.bunge@nordicsensor.se 
 
Nordic Sensor Technologies AB develops the Electronic Nose for quality control, process 
control, environmental analysis and medical diagnosis. The instrument is able to identify, 
classify and also quantify odours and gaseous emissions.  
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Trollhättan 
Volvo Aero Corporation 
Per Henriksson 
epost: VAC.PRHE@memo.volvo.se 
 
Volvo Aero Corporation (VAC) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. 
 
VAC utvecklar, tillverkar och underhåller flygmotorer och komponenter till civila och 
militära flygplan. VAC utvecklar och underhåller också gasturbiner för framdrivning och 
kraftgenerering samt utvecklar och tillverkar motorkomponenter till de 
europeiska Arianeraketerna. 
 
Genom ökad användning av sensor- och mätteknik inom produktion och tillverkning ska-
pas förutsättningar för ökad automatisering och en mer robust tillverkningsprocess. 
 
Genom att integrera olika typer av sensorer och mätteknik för styrning, mätning och kva-
litetskontroll i tillverkningsprocessen går utvecklingen mot att processäkra produkter un-
der själva tillverkningen. Detta kan ske ex.vis via indirekta/(direkta) mätningar 
av process- och tillverkningsparametrar med sensorsystem. 
 
Med distribuerade mät-och sensorsystem kan styrning och övervakning av processer ske 
över ett nätverk, med tillgång till process- och tillverkningsrelaterad information on-line. 
På detta sätt samt genom användning av informationsteknik skapas en gemensam platt-
form för informationsutbyte och möjligheter till bättre integration av metoder, 
verktyg och system. 
 
 
 
 
Västerås 
ABB Corporate Research, 
Mikael Bergkvist, epost: mikael.bergkvist@secrc.abb.se 
ABB Corporate Research 
72178 Västerås 
 
Phone: +46-21-32 30 00 
Fax: +46-21-32 32 12 
http://www.abb.com/secrc/ 
 
 
Instrumenttekniska föreningen,  
tel: 08-444 14 13, fax: 08-444 14 30, epost: itf@sekom.se 
http://www.sweetnet.org 
ordf. Jerker Delsing 
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Bilaga 6 Framtidsyn på sensorer 
 
I ett nationellt projekt ”Teknisk Framsyn”, är syftet att skapa insikt och visioner om 
teknikutvecklingen på lång sikt (10-20 år) för att visa på lämpliga inriktningar inom 
utbildning, forskning och utveckling som kan bidra till att främja det svenska samhällets 
utveckling. Projektet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Närings- och 
teknikutvecklingsverket, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Sveriges Industri-
förbund  och genomförs i nära samarbete med regeringen, företag, myndigheter och andra 
intressenter. För djupare information kring projektet, panelerna, metoden etc. hänvisas till 
hemsidan http://www.iva.se/tekniskframsyn/ 
 
Målet med Teknisk Framsyn är:  
• att stärka det framtidsinriktade arbetet i företag och organisationer  
• att identifiera kompetensområden med potential för tillväxt och förnyelse i Sverige  
• att skapa underlag för prioritering av områden för svensk kompetensuppbyggnad  
 
 
Framtidsvisioner som omfattar sensorer är t ex: 
 
PANEL 4: PRODUKTIONSSYSTEM 
Rapport 2000-01-18 
 
Teknik ger nya möjligheter 
 
Mikroelektronik, data- och informationsteknik och telekommunikationer, liksom 
bioteknik samt nya sensorer och material ger helt nya produkter och förändrar 
tillverkningen från grunden. Bland viktiga utvecklingslinjer finns 
 
• Produkter får ett ökat kunskapsinnehåll, i form av t ex datorkapacitet och 

programvaror som ökar funktonaliteten hos mekanik 
• Mikroelektronik, miniatyrisering av mekaniska komponenter, kemi- och bioteknik 

skapar förutsättningar för nya sensorer, för ökade prestanda och nya tekniska 
lösningar i produkter och tillverkningsprocesser. System görs robusta, tåliga och 
tillförlitliga. 

 
 
Panel 5: Informations- och kommunikationssystem 
2000-01-11 
 
Inom nyckelområdet ”Ständigt uppkopplade”, utpekas sensorer och s.k. inbäddade 
system som viktiga delar av telematiken, d v s där maskiner och apparater kommunicerar 
med människor och med varandra. Här finns bland tekniska utmaningar att hitta bra 
lösningar för interoperabilitet och konfigurering samt få ned kostnader för tekniken, 
genom utvecklingen av bättre och billiga sensorer. Även mjukvara behöver utvecklas, för 
att hantera sensorer i tillämpningar som det intelligenta hemmet, eller i 
fordonskommunikation, för överföring av sensor- och positioneringsdata t ex.  
 
Sensorer är också en väsentlig del av den framtida ”digitala assistenten”, 
människa/maskin gränssnittet och robotar och autonoma system. ”En stor utmaning är 
förbättrad teknik för inhämtning av information om tillstånd och händelser i den fysiska 
världen. Här måste stora framsteg göras på sensorområdet.” 
 
Där den tekniska och biologiska världen möts, är ”biosensorer, d v s sensorer som 
innehåller en biologisk komponent, en utvecklad del” med elektroniska näsor redan 
kommersiellt tillverkade. Biosensorer kan betraktas som framtidens analysinstrument. 
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Hälsotest skulle kunna göras i hemmet. ”Sensorer kan användas att konstruera en 
luktkamera, för att med mobiltelefoner kunna läsa av lukter och skicka till annan plats för 
analys”. 
 
 
Panel 6: Material och materialflöden i samhället 
 
Den kunskapsintensiva produkten 
 
Det blir allt viktigare att kunna styra materialets egenskaper så att en korrekt livslängd 
kan garanteras. Det innebär att ämnen som processteknik, livslängdsteknik, mätteknik och 
sensorteknik kommer att prioriteras och materialet anpassas till specifika funktioner. 
 
Ett identifierat behovsområde är att ”Må bra hela livet” , där utveckling av biosensorer 
och aktuatorer ger stor potential både för diagnostik och in vivo styrning av funktion hos 
implanterbara komponenter, inklusive programmerad läkemedelsadministration. 
 
Ett annat behovsområde ”I kontakt med världen…på våra villkor”  föreslås mötas 
genom att 
 
• ”Forska om sensorer, användarvänliga input/output och man-maskin gränssnitt 
 
För utvecklingen av människa/maskin och maskin/maskin gränssnitt är nya typer av 
sensorer väsentliga. Sensorer bygger i stor utsträckning på materialfysiska fenomen. Här 
är det viktigt att sensorerna kan verka som informationssamhällets känselspröt mot 
omvärlden och att de utgör en integrerad del av systemet. Bland materialklasser är optiska 
material speciellt intressanta då dessa kan medge att en signalomvandling 
elektrisktoptiskt eventuellt kan undvikas.” 
 
Panelen uppmanar att man ”fokuserar på det djupa materialkunnandet 
 
⇒ Satsa på forskning kring intelligenta material och sensorteknik 
Det finns enorma möjligheter att kombinera modern halvledarteknik med materialteknik 
– t ex för funktion, service, kontroll, säkerhet mm. Genom att bygga in chips i material 
och produkter kan således nya funktioner – och nya behov – erbjudas. För detta område 
är sensorteknik betydelsefull.” 
 
Kommunikation – information för fordon 
Fordon kan enkelt utrustas med modern informations- och kommunikationsteknik. De 
mer trafikerade vägarna utrustats med sensorer för avkänning av fordonstrafiken för att 
kunna dirigera om trafikströmmarna vid framkomlighetsproblem. Nyttofordonen kommer 
utrustas med ett stort antal nya typer av sensorer för de viktigaste delsystemen hos 
fordonet som övervakar driftstillståndet. 
 
 
BIOLOGISKA NATURRESURSER 
Utkast till slutrapport, 
2000-02-07 
 
Panelen har lämnat ett tydligt incitament för sensor- och mätteknikutveckling, framförallt 
för en utveckling mot ett bättre och allsidigt utnyttjande av de biologiska naturresurserna 
och en effektivisering av Svensk skogs-, jordbruks-, livsmedel- och animalieproduktion.  
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”- Identifiera utvecklingen av sensorer som ett nationellt intresse 
- Stöd samverkan mellan högskolor, branschforskning och bransch 
- Ta fram kommunikationsstandarder för sensorer och övriga system 
- Skapa kunskapscentra inom området mät- och sensorteknik 
 
Strategi och åtgärder 
Sverige bör utveckla sensorrika system för optimering av produktion och förädling av 
varor och tjänster.  
 
Koncentrera forskningen kring ett antal kritiska behovsområden 
En nyckel till framgång är att förstå tillämpningens behov och genom mättekniken 
utveckla kunskapen kring den. Det ger en bas för att tillvarata den potential som ligger i 
att både kunna mäta och därmed styra tidigare och efterföljande processteg. 
 
För lyckad behovsrelaterad sensorutveckling behövs även en adekvat applicering i den 
miljö som sensorn ska mäta i. Detta har i många fall visat sig vara en helt avgörande 
framgångsfaktor. Inom detta område har Sverige en betydande tradition både genom olika 
forskargruppers verksamhet och inom vissa kommersiella företag. 
 
För en lyckad introduktion av nya, sensorrika system krävs även bl.a. att de har en 
uthålligt verifierat hög drifttillgänglighet i verklig, vanligen mycket tuff, miljö och att 
lönsamhetspotentialen i att komplicera processutrustningen kan demonstreras. 
 
• Identifiera utvecklingen av sensorer som ett nationellt intresse 
 
I många fall kommer varken råvaruproducent, vidareförädlare, utrustningsleverantör eller 
sensorleverantör (inkl. systemleverantörer för kunskapen kring sensorernas användning) 
att vara beredda att bekosta utvecklingen på de höga risknivåer som finns i tidiga skeden 
av applicering. Det är därför avgörande att denna utveckling identifieras som ett nationellt 
intresse och att den ges det stöd som krävs för att nå fram till lyckad tillämpning. Om vi 
som nation är beredda att göra det, finns det goda förutsättningar för att sensorer blir ett 
nyckelområde under de kommande decennierna. 
 
• Stödja samverkan mellan högskolor, branschforskning och bransch 
Arbetet med utveckling inom detta område kräver oftast ett flerdisciplinärt angreppssätt. 
 
För att få sensorerna att blomma ut som ett nyckelområde bör mättekniskt orienterade 
nätverk stimuleras i större omfattning än tidigare. En struktur med samverkan mellan 
högskola, branschforskning och bransch borde kunna ge styrka och ryggrad åt dessa 
nätverk. 
 
• Ta fram kommunikationsstandarder för sensorer och övriga system 
Det krävs även intensifierat arbete med standardiseringar för kommunikationen både 
inom och mellan olika maskiner och system. 
 
• Skapa kunskapscentra inom området sensorteknik 
En åtgärd skulle kunna vara att skapa kunskapscentra för utveckling av sensorsystem. 
Sensorsystemen är i allra högsta grad multidisciplinära. Kopplingar måste därför finnas 
t.ex. till IT- och systemutvecklare, materialvetenskap, maskinkonstruktörer m.m.” 
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Framtidens tjänster, panel 7 
 
””Intelligenta” bostäder 
Hushållens maskiner kommunicerar elektroniskt och trådlöst med varandra. Många varor 
innehåller mikrochips med uppgifter om pris, innehåll, leveranstid, leveransplats, vikt, 
hållbarhet etc. Andra varor är märkta med billiga ”frimärken” där intelligensen ligger i 
databaser. Det är chipset, eller ”frimärket” i exempelvis jeansen som gör att 
tvättmaskinen tvättar med rätt temperatur och kylen säger till att mjölken är utgången och 
bör slängas, samt informerar om att ny mjölk kommer klockan 17.30. 
 
Mitt hem är mitt sjukhus 
Tekniken har möjliggjort aktiv hälsobevakning genom olika typer av självdiagnostiska 
tester. Många ställer själva sina diagnoser. Automatisk medicinsk kontroll har blivit allt 
vanligare genom sensorer som sväljs och som är kopplade till olika larm- och 
läkardatabaser.” 
 


