
II2302 Sensor-baserade system 
7,5 hp
Sensor Based Systems

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för II2302 gäller från och med VT19

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Elektroteknik

Särskild behörighet

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
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This   cousr is ea ianucto  nica nc srascu raedbrt slsnrysm ,inh ea rywhesis 
ca rydrttrt wbenpcuysf  .ures   cArurt ia  botr ducet srascu nr  hacbcvirsm 
nhr whlsi  eb wucwrunirs nhrl yresourm eat hc, nhrl eur osrt ia rydrttrt 
trsivasf  gene posica yrnhcts eat ebvcuinhysm rswr  iebbl pcu hrnrucvrarcos 
srascu arn,cuDs eat slsnrys eur tis  ossrtm eat hc, nhrsr yrnhcts raedbr 
ar, ewwbi  enicas eat sruAi  rsm rswr  iebbl nhcsr ia   canrkn e,eurarssf  Thr ucbrs 
cp yrtienrt   cyyoai  enicasm   caar  niAinl eat arn,cuD ncwcbcvl   hci  rs ia 
srascu arn,cuDs eur ebsc   cArurtf  Tr  hacbcvirs eat yrnhcts tis  ossrt ia nhr 
  bess ,ibb dr nirt nc ryruviav ewwbi  enica eures ia srArueb eures so  h es yex
  hiar ianrbbivra  rm sr  ouinlm ranruneiayranm eat dosiarss wuc  rssrsf -                   
Tc Dac, hc, nc srbr  n srascus desrt ca whlsi  eb yresouryran ur-oiuryrans 
eat ewwbi  enica swr  ipi  enicasf-                   Tc Dac, hc, nc trwbcl tene posica 
wuia  iwbrs nc   cydiar srascu tene nc senispl e yresouryran vcebf-                   Tc 
Dac, hc, sr  ouinl   ea dr wucnr  nrt ,inh urswr  n nc srascus eat nhr tene nhrl 
vraruenrf  .bsc nc Dac, nhr biyinenica cp sr  ouinl yrnhcts osrt ,inh urswr  n 
nc ucdosnarssm   cywonenica ur-oiuryrans eat   csnf-                   Tc Dac, hc, nc 
trsiva e arn,cuD ncwcbcvl pcu   cyyoai  eniav srascu actrs nhen senispirs snenrt 
ur-oiuryrans cp ucdosnarssm sr  ouinlm wrupcuyea  r eat   csnf-                   Tc dr 
edbr nc osr srascu desrt eu  hinr  nours nc trsiva etAea  rt ewwbi  enicas nhen osr 
  canrkn e,eurarssm wruscaebi•enicam eovyranrt eat Aiunoeb swe  rsf

Kursinnehåll
-                   qc, srascus cwniyi•r zHT pucy e osrum dosiarss eat nr  hai  eb wrux
swr  niAr-                   Iruscaebi•enicam tlaeyi   Iruscaem bcvisni  s urto  nicam   cax
nrkn yresouryranf-                   Ihlsi  s cp srascusf  Civaebsm yresouryran nr  hx
ai-orsm acisr eat ebvcuinhysf-                   qivhru brArb srasiavm dicyrnui  sm bcx
  enica-                   Pobniwbr srascu euuelsm hcycvrarcos eat hrnrucvrarcosx
-                   gene posica yctrbs eat ebvcuinhys-                   qivhru brArb posicam 
evvurvenica-                   Prtienrt   cyyoai  enicam srascu arn,cuD ncwcbcvirsx
-                   Crascus eat tene sr  ouinl-                   .tAea  rt ewwbi  enicasm eovx
yranrt urebinl eat Aiunoeb swe  rs

Examination
 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Iessrt ,uinnra rkey TSMEN 1 hwm :uetr .x3IucGr  n IFjEN RmO hwm :uetr .x3Thr 
vuetr pcu nhr   cousr is   eb  obenrt es e ,rivhnrt eAruevr ,hrur nhr vuetr Sx. eur 
viAra e Aebor cp ExOf Fcoathebps owf
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Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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