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Industrimaster – oppstart høsten 2022:  

Dataanalyse og statistikk fra produksjonstesting 

Analyse av måledata fra sensorer som brukes i Sensonors produkter, med hovedvekt på gyro, som 
er Sensonors eget MEMS produkt. Statistiske vurderinger basert på de store mengder av data som 
er tilgjengelig fra Sensonors FE og BE test. Det vil være behov for å se på hvordan BE test kan 
effektivisere metodene for å detektere unormal oppførsel på våre produkter vha tilpassede 
analyser i de ulike testprosesser. Data analyseres med Matlab, og god kunnskap på dette vertøyet 
vil være en stor fordel. Alternative metoder som f.eks bildegjennkjenning/AI kan også være av 
interesse. Sensonor sitter ikke med kunnskap på dette feiltet i dag. Kunnskap og resultater som 
opparbeides i denne stillingen og oppgaven er tiltenkt internt bruk i BE test for å mer effektivt finne 
sammenhenger og metoder for å forbedre kvaliteten på ferdige produkter.  

Vedkommende må ha kunnskap i matematikk og statistikk, og samtidig ha stor interesse for å 
jobbe med store datamenger. Stillingen forutsetter at det finnes solid faglig veiledning i data 
analyse og statistikk fra studiestedet gjennom hele perioden og i tillegg til når masteroppgave skal 
skrives. Vedkommende vil i stor grad måtte jobbe selvstendig, men vil ha god dialog med interne 
ressurser på data analyse, Matlab, produktkunnskap samt ha tilgang til store mengder med 
relevant data. En erfaren veileder fra studiested er av stor betydning for gjennomføring av denne 
oppgave da dette er et kompetanseområde bedriften ser på å bygge opp / forsterke gjennom 
denne oppgaven. Merknad: Dette er kritisk kunnskap i forhold til bedriftens kjernekompetanse, og 
følgelig vil det være begrenset mulighet til publisering og offentliggjøring av bedriftsspesifikke 
resultater. Ved gjennomført masterstudie ser vi for oss en stilling i Sensonor med oppgaver knyttet 
til BE test og analyse av måledata for å sikre den beste kvaliteten på våre produkter.  

 

Om Sensonor:  

Sensonor utvikler og produserer høynøyaktige gyro sensorer, gyro moduler, treghets måle sensorer 
(IMU) og trykk sensorer. Produktene benyttes av globale kunder innen forretningsområdene 
forsvar, avansert industri, romvirksomhet og flyindustri. Løsningene fra Sensonor inngår i ulike 
systemer og plattformer som skal stabiliseres samt i autonome systemer for data korrigering og 
kort tids navigering. Sensonor operer sin egen MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System) 
skivefabrikk for sensor produksjon og produksjonslinjer for sammenstilling test og kalibrering. 
Sensonor har over 35 års erfaring innen MEMS-teknologi og har i dag 60 ansatte i et tungt teknisk 
miljø. Bedriften omsetter for 160 millioner kroner med en eksportandel på over 97%. 


