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Behörighet
Goda kunskaper i matematik (M0032M, M0018M), fysik (F0004T), grundläggande elkretsteori (E0003E) samt 
matematisk statistik (S0001M). Specifikt förväntas kunskaper i Matematisk analys, linjär algebra, flervariabelanalys, 
grundläggande kunskaper om täthetsfunktioner, väntevärden och varians, RLC-kretsar, samt kunskaper om 
Laplace- och Fouriertransformerna. 
Alternativt: 
Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom elektronik eller 
processindustri branschen.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Johan Carlson

Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter genomförd kurs ha kunskap och förståelse beträffande:

Grundläggande fysikaliska och matematiska principer som ligger till grund för olika mättekniska system.•
Matematiska och statistiska principer nödvändiga för att utföra en detaljerad utvärdering av osäkerhet för ett 
givet mättekniskt system, utifrån givna osäkerheter hos ingående komponenter.  

•

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

Konstruera enklare kretsar för mätning av elektriska storheter.•
Skatta parametrar till fysikaliska modeller baserat på mätdata.•
Ta fram empiriska modeller samt skatta parametrar till dessa baserat på mätningar.•
Konstruera och utvärdera modeller med avseende på funktion, tillförlitlighet och komplexitet.•
Motivera och presentera resultaten både muntligt och skriftligt.  •

Studenten ska också kunna bedöma

Möjligheter och begränsningar för ett givet mätsystem.•
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Kursinnehåll
Mätteknik är ett brett område, som spänner från modellering av den fysikaliska process som ska studeras, via 
konstruktion av mätsystem, parameterskattning och systemidentifiering, till detaljerad analys av data och felkällor.  

I denna kurs behandlas främst problemen med att modellera en process och att sedan identifiera och analysera 
resultaten av den modell som tas fram. Stor tyngd läggs på analysen eftersom förståelsen för hur olika felkällor 
(störningar, modellfel m.m.) påverkar systemet som helhet, med avseende på funktion, ekonomi och 
energieffektivitet.  

Den praktiska delen av kursen tränas genom laborationer, där både sensorer och enklare elektronik kopplas 
samman med en fysikalisk process. Den teoretiska analysen utförs sedan med hjälp av MATLAB och resultaten 
sammanfattas i skriftliga rapporter.

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

Undervisningen är indelad i lektioner, föreläsningar och laborationer. Under föreläsningarna presenteras den 
grundläggande teorin. Under lektionerna får studenterna övning i att lösa teoretiska problem. Laborationerna syftar 
till att ge studenterna praktisk erfarenhet, dels av att konstruera mätsystem, men även att analysera och utvärdera 
prestanda hos dessa, med avseende på osäkerhet, beräkningskomplexitet och energieffektivitet.

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.

Skriftlig tentamen med differentierade betyg samt godkända laborationer. Laborationerna måste vara godkända, 
men betyget bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen.

Övergångsbestämmelser
Hållbar utveckling har implementerats i denna kurs från och med höstterminen 2010.

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1
John P. Bentley, Principles of Measurement Systems, 4th ed, Pearson/Prentice Hall, 2005. ISBN: 0 130 43028 5 
Kompletterande material som delas ut under kursen.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik
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Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Tentamen 4,5 G U 3 4 5

0002 Laboration 3 U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-13

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2008-12-15
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