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Behörighet
Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskap för att hantera en modern dator (t.ex. installera 
programvara på en Windows-dator). 
Goda kunskaper på engelska motsvarande engelska 6. 
Alternativt: 
Alternativ till genomförd kurs kan vara motsvarande kunskaper förvärvade genom arbete inom industrisektorn.

Urval

Examinator
Jan Van Deventer

Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att utveckla en förståelse för Industrial IoT (IIoT) så att man kan specificera vad de kan vilja när 
man diskuterar eller överväger förvärvet av en sådan lösning.

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

Lärt sig att implementera en enkel säker IoT-lösning,•
Lärt sig några av de grundläggande implementeringarna och utmaningarna med IIoT,•
Introduktionserfarenhet för att skriva specifikationerna för en IIoT-lösning.•

Kursinnehåll
Teoridelen på kursen tar upp begrepp som kommer användas för att tillämpa praktiska övningar.  
Studenterna kommer att mäta olika enheter och överföra informationen i olika former.

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

Kursen är uppdelad i tre sammanflätade delar:  

praktisk erfarenhet (överföring av sensordata till en lokal webbläsare och ett fjärrmoln)  1. 
teoretiska begrepp2. 
Specifikationsbeskrivning av IIoT  3. 
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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.

Veckovisa quiz  
Den huvudsakliga bedömningen av kursen är presentationen av specifikations krav inför läraren och/eller 
kurskamrater.

Övrigt
Följande krävs för kursen:  

Dator,•

STM32 Discovery kit IoT-nod (B-L4S5I-IOT01A) [Den kan beställas från DigiKey],•
Micro USB-kabel.•

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
Rekommenderad litteratur: 
Delsing, J. (Ed.). (2017). IoT Automation. Boca Raton: CRC Press 
DOI: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9781315367897/iot-automation-jerker-delsing

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Quizzar och presentation U G# 2,5 Obligatorisk V21

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.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-03
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