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Bifoga beskrivning över vad förslaget går ut på.)

d ) NY PROFIL/INRIKTNING (Ange Program och Profilnamn. Bifoga utkast till
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FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Urban Forsberg, Examinator, IFM/Halvledarmaterial
	Kurs: TFYY51, Ingenjörsprojekt
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: Skapandet av ett nytt CDIO projekt för att ersättas ett som kommer att läggas ner.
	Besked: 
	Detaljer: Under hösten 2017 kommer TFYY51 att förlora ett, eventuellt två, av sina 15 CDIO projekt.  SmartCar-den tänkande bilen är det ena. Projektet dras med för gammal utrustning vilket gör att förra året (2016) meddelade projektansvarige att det här är sista året de kan ge den. Ytterligare ett projekt, Solceller för energi till personligt bruk, är osäkert. Förlorar vi för många projekt tenderar projektgrupperna bli för stora, arbetsbelastningen/student blir då för låg och risken finns att studenter glider igenom kursen. En optimal projektgrupp är förnärvarande 5 personer. För att säkerställa att vi har tillräckligt med projekt behövs ytterligare projekt startas. Examinatorn gör också kontinuerlig översyn av projekt, där otidsenliga projekt ersätts med nya projekt, alternativt uppgraderas.Examinatorn har fått en förfrågan från Länsmuseet att hjälpa till med möjligheten att detektera övermålade målningar i kyrkor, på fasader och även tavlor mha IR teknik. I detta möte diskuterades även möjligheten att skapa ett studentprojekt. Vi skulle vilja skapa ett projekt där studenterna får lära sig detektera underliggande strukturer med hjälp av IR teknik. Grundläggande teknik och fysik för att förstår IR reflektion kommer att tas upp i kursen. Initiala idéer är att skapa förståelse för hur olika färgpigment, från 1700-1900 talet, har förändrats under åren och hur det påverkar absorption och reflektion av elektromagnetiska vågor i IR området. Ett delmål/slutmål i projektet kan vara att detektera en bild av en övermålad bild i en kyrka eller på en målning som Länsmuseet bidrar med. Jens Birch, Kenneth Järrendahl, Urban Forsberg och Johanna Palm-Avis (Länsmuseet) kommer att arbeta med att ta fram underlag ett nytt projekt där vi tillsammans kommer att agera beställare/handledare och expert i ämnet. Projektet har stor verklighetsanknytning och initialt ser vi stora möjligheter med att skapa ett projekt för årskursett studenter. Vi ser också framtida möjligheter att utöka projektet till ett kandidatprojekt och då även täcka in andra applikationer för IR. Projektet vilar också på LiUs ”tredje ben” vilket borde vara intressant både för LiU och för framtida studenter.Jens Birch, Kenneth Järrendahl och Urban Forsberg kommer att ansvara för att det finns beställare/handledare och experter från IFMs sida. Från Länsmuseets sida har vi kontakt med Johanna Palm-Avis samt Hélene Arthursson, bägge arbetar som konservatorer vid länsmuseet i linköping och kommer att agera både som handledare och industrirepresentant i projektet.För att starta upp projektet, vilket innebär att skapa en kravspecifkation för projektet, utföra initiala mätningar på olika pigment, övermålade strukturer, litteratur studier och inköp av eventuell optisk utrustning lämpade för undervisning, önskar vi ett bidrag på 40 000 kr. 
	NƒMND: EF, Programnämnden för elektronik, fysik och matematik
	ÅR: 2018


