
Radio detection and ranging (radar) är sensorsystem som baseras på 
radiovågor med frekvenser ända upp till terahertz. Moderna radarsystem blir allt 
vanligare inom astronomi, övervakning, geografi, fordon. Fjärranalys är den 
behandling av  data som behövs för att bestämma geometrier och material-
parametrar av de objekt som skannas av radarn. 
Kursen ger en allmän beskrivning av radar-
system och fjärranalys samt teorier för hur 
radarvågorna utbreder sig och reflekteras mot 
objekt. Varje student skall konstruera ett 
radarsystem för en specifik tillämpning, och där 
demonstrera förmåga att väga olika kravbilder 
mot varandra 

Kursen är ny och ges första gången läsperiod VT1 2018. Antal poäng: 7.5 hp. 

Antenner är länken mellan ledningsbundna och fritt propagerande vågor. Det är 
viktigt att civilingenjörer som arbetar med system inom trådlös kommunikation, 
radioastronomi och radar har god kännedom om olika antenntypers 
egenskaper och begränsningar.  

Kursen ges läsperiod HT2. Antal poäng: 7.5 hp. 

Kursen Antennteknik är baserad på elektro-
magnetiska fältteori. Den behandlar de 
vanligaste antenntyperna teoretiskt, numeriskt 
och experimentellt. Stor vikt läggs på moderna 
antennsystem som bygger på gruppantenner. I 
kursen får studenterna konstruera varsin 
antenn.  Denna tillverkas och dess egen-
skaper mäts upp i institutionens antenn-
mätkammare.  



Mikrovågsteori är en fortsättning på grundkurserna i elektromagnetisk fältteori. 
Den ger teorierna för elektromagnetisk vågutbredning längs transmissions-
ledningar, hålrumsvågledare, optiska fibrer och bandgapsstrukturer. Den tar 
också upp teorin för resonanskaviteter. Många av tillämpningarna knyter an till 
partikelacceleratorer, med fokus på ESS och MAX IV. I kursen studeras 
systemen som accelererar partiklarna. Det ingår ett studiebesök på MAX IV. 

Kursen ges läsperiod VT2 2017. Antal poäng: 7.5 hp. 

Den matematiska behandlingen bygger 
på metoder för partiella differential- 
ekvationer,  som introducerats i kursen 
Kontinuerliga system. De numeriska 
simuleringarna sker med COMSOL 
Multiphysics, vilket är ett kommersiellt 
simuleringsprogram som bygger på finita 
elementmetoden. 

Elektrodynamik är en fortsättning på grundkursen i elektromagnetisk fältteori. Den tar 
upp laddade partiklars rörelse i elektromagnetiska fält, speciella relativitetsteorin, 
strålning från laddade partiklar, multipolutvecklingar, vågledare och resonans- 
kaviteter. Det ger en breddning och fördjupning av kunskaperna i elektromagnetisk 
fältteori och dessutom en god inblick i den fysik och teknik som är grunden för 
partikelacceleratorer. En hel del av tillämpningarna i kursen är relaterade till MAX IV 
och ESS.  

Kursen är ny och ges första gången i VT2 2018. I kursen ingår obligatoriska 
inlämningsuppgifter. Examination sker genom hemtenta och muntlig diskussion kring 
denna. 

magnetfält
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Grundläggande acceleratorteknik är en fristående sommarkurs som ingår i the 
Nordic Particle Accelerator Project, vilket är ett samarbete mellan Elektro- och 
informationsteknik (LU), MAX IV (LU), ESS, Uppsala universitet, Aarhus 
universitet, Oslo universitet och Jyväskylä universitet. Projektet finansieras av 
EU-programmet Erasmus+. Kursen täcker de flesta typerna av acceleratorer och 
tar upp deras viktigaste tillämpningar. Den undervisas av drygt 10 lärare som alla 
är experter inom olika delar av acceleratorteknik. Lärarna handleder också de 
projekt som en del i kursen.  
Kursen ger studenterna möjlighet att knyta kontakter med forskare på MAX IV, 
ESS, CERN och universitetssjukhuset i Aarhus. 

Kursen är en introduktion till acceleratorteknik och 
täcker följande områden: 

•  ESS och MAX IV 
•  Partikeldynamik 
•  Synkrotronstrålning 
•  Magneter och RF-teknik 
•  Vakuumteknik, sensorer 
•  Medicinska tillämpningar av acceleratorer 
•  Acceleratorer för elementarpartikelfysik 
•  Framtidens acceleratorer 

Kursen ges  14-22 augusti, 2017.  
Antal poäng: 3 hp. 
Examination: Projekt 
Hemsida: www.eit.lth.se->utbildning->kurser-> 
läsårsvis(2017/18)->TFRG35 


