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Allmänna råd

1. Satsa på förståelse
2. Lär dig principerna
3. Behärska vektoranalysen
4. Kör igenom repetitions- och kontrollfrågor, t.ex. ladda ner

I Sammanfattningar av föreläsningar
I Seminarium 1 & 2
I Föreläsning 2
I Föreläsning 5

5. Använd formelsamlingen rätt — som stöd för minnet
6. Giv akt på elektrisk och magnetisk dipolapproximation —

orden ”litet/liten” eller ”långt ifrån”
7. Öva på några X-tentor (14 st att välja på)
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Undvik onödiga fel och avdrag

1. Kontrollera ekvationer: om vektor i V.L., så skall det vara
vektor i H.L.

2. Kontrollera dimensioner i ekvationer och uttryck
3. Var noga med att skilja på vektorn, dess längd och riktning,

t.ex. a = aâ
4. Sätt ut punkt för skalärprodukt av vektorer
5. Kontrollera rimligheten hos svaret — använd intuition om det

går

I Har vektorerna rätt riktning?
I Har skalärer rätt tecken?
I Är dimensionerna rätt på svaret?
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Tillåtna hjälpmedel på tentan

I Formelsamling, utan anteckningar — tag med eget exemplar,
lita inte på att det finns låneexemplar

I Kalkylator
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Vill du veta mer?

Överallt i vår vardag förekommer elektromagnetisk vågutbredning utan att vi 
närmare tänker på det. Även modern informationsöverföring sker till stor del 
med elektromagnetiska vågor. Exempel på tillämpningar som bygger på 
elektromagnetisk vågutbredning är TV, mobil- och satellit-kommunikation samt 
antireflexfilmer och polarisatorer i optiska system. 

Kursen i elektromagnetisk vågutbredning ger 
de matematiska och numeriska analys-
verktyg som krävs för att beskriva våg-
utbredning med utgångspunkt i Maxwells 
ekvationer. Kursen riktar sig till dig som 
tycker tillämpad matematik och matematisk 
modellering är roligt. 

Exempel på frågeställningar som tas upp i kursen är hur pulser breddas i 
frekvensberoende medier samt varför cirkulärpolariserad vågrörelse är 
betydelsefull för satellitkommunikation och 3D-filmer. 

Kursen ges läsperiod HT1. Antal poäng: 7.5 hp. 

Med en antenn avses en struktur som transformerar ledningsbundna vågor till fritt 
propagerande vågor. Eftersom trådlös kommunikation blir ett allt viktigare 
begrepp i det moderna samhället anses antenner vara synnerligen centrala för 
dagens civilingenjörer. 

Kursen ges läsperiod HT2. Antal poäng: 7.5 hp. 

Kursen i antennteknik är en direkt tillämpning 
av den elektromagnetiska fältteorin och 
behandlar de vanligaste antennerna både 
teoretiskt, numeriskt och experimentellt. I 
kursen får studenterna gruppvis designa 
varsin antenn som tillverkas och mäts upp i 
institutionens antennmätkammare. Stor vikt 
läggs på att teoretiskt beskriva och förstå hur 
gruppantenner fungerar. 

Hösttermin 

Även kursen i mikrovågsteori knyter an till de stora forskningsanläggningarna 
ESS och MAX IV. I kursen studeras bland annat de delar av anläggningarna 
som generar de elektromagnetiska fält som accelererar partiklarna. Systemet 
innehåller klystroner, vågledare och mikrovågskaviteter. 

Kursen ges läsperiod VT2. Antal poäng: 7.5 hp. 

Kursen behandlar även transmissions- 
ledningar, optiska fibrer och strukturer 
med fotoniska bandgap. Den 
matematiska behandlingen bygger på 
metoder som introducerats i kursen 
Kontinuerliga system. De numeriska 
simuleringarna sker med det 
kommersiella finita elementmetod-
programmet COMSOL Multiphysics. 

En fristående sommarkurs som är en del av Nordic Particle Accelerator Project, 
vilket är ett Erasmus+projekt med samarbete mellan Elektro- och 
informationsteknik (LU), MAX IV (LU), ESS, Uppsala universitet, Århus 
universitet, Oslo universitet och Jyväskylä universitet.  
Kursen ger en introduktion till acceleratorteknik: 

• ESS och MAX IV 
• Partikeldynamik 
• Synkrotronstrålning 
• Magneter och RF-teknik 
• Vakuumteknik, sensorer 
• Medicinsk teknik: Acceleratorer för protonbehandling 

Kursen ges  15-25 augusti, 2016. Antal poäng: 3 hp. 
Kurskod beslutas senare i höst. 

Vårtermin och sommar 
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Glöm inte CEQ!!
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Lycka till på tentan!!
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