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Framtidens innovationer kommer att drivas av simuleringar
På den mest grundläggande nivån är en simulering en imitation av en verklig sak, 
upplevelse, eller process. På senare år har det blivit möjligt att skapa mer verklighetstrogna 
och noggranna simuleringar än tidigare.

Det är nu möjligt att testa hypoteser och idéer i en virtuell verklighet bygd på riktig data till 
en mycket lägre kostnad och risk än tidigare.

I framtiden kommer simuleringar inte bara vara en plattform för lärande och akademi, utan 
en plattform för mänsklig interaktion i gränslandet mellan den virtuella och den reella 
verkligheten. 

Kom och lyssna till vad som är möjligt idag och hur framtiden inom robotik och simulering 
kommer se ut!

Eventet är gratis och öppet för allmänheten, vi kommer att hålla till på Umeå universitet i 
MIT huset, MIT-place.

Talare under TechTalk - robotik och simulering är:
• Mats Larson, Professor vid Institutionen för Matematik och Matematisk statistik
• Björn Hellstrandh, CTO på Oryx
• Martin Servin, Universitetslektor vid Institutionen för Fysik och medgrundare till Algoryx
• Thomas Hellström, Professor vid Institutionen för Datavetenskap



13:45-14:15
Paus med kaffe

PROGRAM
13:05-13:25
Simulering och optimering av produkter
Mats Larson, Professor vid Institutionen för Matematik och Matematisk statestik
Vi beskriver aktuell forskning om simulering av produkters mekaniska 
egenskaper samt hur simulering kan användas för designoptimering.

13:00-13:05
Introduktion

Jag kommer presentera vad Oryx faktiskt gör, samt var vi ser att vi 
vill utvecklas, och hur vi idag stödjer våra partners genom att erbjuda 
utveckling av simulatorer. Efter det kommer jag att prata lite om 
simulering av sensorer och användning av realtidssimulering som stöd för 
virtuell produktutveckling. Presentationen kommer vara tydligt kopplad 
mot nuvarande situation, samt de möjligheter och utmaningar vi står inför 
som företag snarare än en analys av framtiden.

13:25-13:45
Simulatorer och simuleringar som stöd för träning och 
produktutveckling
Björn Hellstrandh, CTO på Oryx

Digital fysik är kombinationen av modeller och numeriska algoritmer 
som driver verklighetstrogna virtuella miljöer. Teknologin är essentiell för 
design och styrning av smarta mekatroniska system så som självkörande 
fordon, robotar och maskiner för materialhantering och energiproduktion. 
Föredraget varvar forskarrön med exempel på industriella tillämpningar.

14:15-14:35
Digital fysik och smarta system
Martin Servin, universitetslektor vid Institutionen för Fysik och medgrundare till Algoryx

Man använder ibland datorer för att simulera robotar. Men robotar kan 
också simulera ... Människor!

14:35-14:55
Robotar som simulerar människor
Thomas Hellström, professor vid Institutionen för Datavetenskap

14:55-15:00
Avslutning


