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Grundnivå G1F G U 3 4 5 Underhållsteknik Övriga tekniska ämnen

Behörighet
Grundläggande behörighet samt M0043M Matematik II - Integralkalkyl och linjär algebra eller motsvarande kurs samt 
goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Johan Odelius

Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att utveckla färdigheter och förmågor för att mätteknik, Sakernas Internet och signalanalys för 
att kunna utföra tillståndövervakning i syfte att stödja underhållsbeslut. Efter kursen skall studenten  
 

ha grundläggande kunskap om Sakernas Internet och dess implementering,•
ha grundläggande färdigheter i signalanalys för att kunna beräkna och beskriva indikatorer i tidsdomän och 
frekvensinnehållet i en signal

•

ha förmåga att självständigt och i grupp planera genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt visa 
förmåga att identifiera sitt behov av och inhämta ytterligare kunskap på egen hand.

•

visa förståelse för hur Sakernas Internet kan användas för tillståndövervakning och stödja underhållsbeslut  •

Kursinnehåll

 Grundläggande begrepp tillståndsövervakning •
 Sakernas internet, inbyggda sensor och processor och molntjänster •

Signalanalys i tids- och frekvensdomän (för både tidskontinuerliga och tidsdiskreta signaler)  •

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

  Lektioner, laborationer och projekt. Tyngdpunkten ligger på självständigt arbete med laborationer och 
projektetuppgift. 
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

  För att få godkänt betyg i kursen måste inlämningsuppgifter, projekt och laborationer genomföras med godkänt 
resultat. Projektuppgiften redovisas både muntligt och skriftligt. 

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
Literatur ges före kursstart

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Inlämningsuppgifter 4 TG G U 3 4 5

0002 Projektarbete 2 TG U G#

0003 Laboration 1,5 TG U G#

Revidering fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-
02-13

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-
02-13
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