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Behörighet
Grundläggande kunskaper om: 
Boolean algebra. Kurs M0009M Diskret matematik. 
Grundläggande kunskap av datornätverk. Kurs D0002E Datorkommunikation eller motsvarande. 
 
Kunskap om grundläggande industriell automation begrepp såsom programmerbara logik kontroller (PLC) och deras 
programmering är ett plus men inte ett krav. 
Alternativt: 
Alternativ till genomförd kurs kan vara motsvarande kunskaper förvärvade genom arbete inom industrisektorn.

Urval

Examinator
Sandeep Patil

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  
   

Identifiera utmaningarna i design och utveckling av programvara för industriell automatisering.•
Identifiera programvarans roll i industriell automatisering.•
Utveckla enkla applikationer för industriell automatiseringskontroll med strukturerad text och stege-logik.•
Designa en enkel styrprogramvara med hjälp av statligt maskinbaserad design och implementera denna 
design med hjälp av strukturtext / stege-logik.

•

Motivera behovet av att anta industri 4.0 som framtiden för industriell automatisering.•

Kursinnehåll
Innehållet i denna kurs behandlar hur industriella automatiseringssystem fungerar och vilken roll programvaran spelar 
i fabriksgolvet.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs genom följande aktiviteter.  
 

Online (förinspelade) föreläsningar.•
Offline självstudier och forskning om olika ämnen•
Praktiskt arbete - programmering med CoDeSys-programvara.•
Livemöten varje vecka - använd dessa möten för att ställa frågor om materialet och / eller de praktiska 
uppgifterna.

•

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.

Examinationen består av tre praktiska uppgifter som du kommer att arbeta med och skicka in via Canvas LMS.

Övrigt
   
Personlig dator, du uppmanas starkt att använda din egen persondator (om du har möjlighet, du behöver inte köpa 
en ny) och inte en företagsdator, detta då du kommer att installera programvara  och då behöver du fullständiga 
administrativa rättigheter.  
   
Traditionellt  användes en riktig hårdvara (HW), men med anledning av karaktären för denna kurs kommer du enbart 
att använda simulering.

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3
Titel:  “Automating Manufacturing Systems with PLCs” Version 5.1 by Hugh Jack. 
Boken finns tillgängligt gratis på: https://archive.org 
 
Läraren kommer även att tillhandahålla material.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Praktiska uppgifter 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 
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LTU.

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