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Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Anders Gustafsson professor 
Thomas Johansson professor 
Hans W Persson professor 
Stefan Kröll professor 
Karl-Erik Årzén professor 
Kalle Åström professor, vice ordförande 
Kerstin Johnsson doktorand 
Sofia Fahlvik Svensson doktorand 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
 
Närvarande suppleanter 
 
Övriga närvarade 
Anna Trosslöv protokollförare 
Magnus Edblad forskningsservice § 15 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Jonas Lindstrand doktorand 
Boris Magnusson professor 
Karl-Magnus Persson doktorand, suppleant 
_______________________________________________________________________ 

§ 10  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 11  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
 

§ 12 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 

 
§ 13 MEDDELANDE 

 
Ett möte med institutionsstudierektorer kommer att äga rum den 4 mars om bland annat databas för 
individuella studieplaner, nya kursdatabasen och återrapportering för årsrapporten.  

  
Rektorns meddelanden enligt utskick med kallelsen.  
 
Introduktionsmöte med Horisont 2020, 15 mars med Dan André. 
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Forts. § 13  
 
Pedagogiska seminarium vid samhällsvetenskapliga fakulteten. 
 
LTH:s gemensamma årsrapport för forskarutbildningen. 

 
 

§ 14 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut med dnr LTH 2013/35 och LTH 2013/36 läggs ad acta. 
 

 
§ 15 RAPPORT OCH UPPDRAG FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 

 

Magnus Edblad informerade om forskningsservice verksamhet. För de som är intresserade av verktyget 
Research Professional kan Magnus Edblad kontaktas för en visning och uppläggning av profil. Nämn-
den framförde önskemål om resurser till gemensamma ansökningar. 

Forskningsservice 

Ledamöterna får i uppdrag att till nästa sammanträde fundera på om vi vill ge forskningsservice ett 
uppdrag. Finns det någon speciell person på institutionerna som ska lämnas som kontaktperson till 
forskningsservice (för att göra en profil i Research Professional). 
 
Portalbudget
Nämnden föreslår att portalerna ska äska medel en gång per år. Rapportering om utfall innan nästa äs-
kande.  

  

Nämnden ställde sig positiv till att bjuda in portalerna till FN1 för en presentation.  
Diskussion om lönekostnader. Ordföranden menade att om det finns verksamhet för en person så går 
det att äska för lönekostnader. Själva äskandet bör ses som en beskrivning av verksamheten mot en 
kostnad.  
Diskussion om eventuell gemensam webbsatsning för portalerna. 
 

Diskussion om kriterier för godkännande av FU-kursplaner. Studierektor informerade om att det förts 
diskussioner emellan studierektorerna och utbildningsavdelningen att enbart kunskap och förståelse 
krävs (inte färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt). Kurser inom forskar-
utbildningen är så varierande och alla mål går inte att uppfylla därför blir minimikravet enkom på kun-
skap och förståelse. Anders Ahlberg från Genombrottet kommer att sammanfatta kriterierna för fors-
karutbildningskurser och presentera desamma den 4 mars på ett möte med studierektorerna på institu-
tionerna. Doktoranderna förespråkar en liberal ram för hur kursplanerna ska se ut. Diskussion om att 
de allmänna kunskapsmålen bör vara generellt skrivna så att eventuella justeringar kan göras utan att 
kursplanen behöver skrivas om så ofta.  

Kriterier för godkännande av FU-kursplaner samt budgetram 

 
Ordföranden informerade om att budget för FU-kurser är om 60 000 kr för HPR. Ersättning utgår för 
kurser som har minst 2 deltagare. Det utgår ingen ersättning för studenter utanför egen fakultet. 
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§ 16 FASTSTÄLLANDE AV KURSPLANER 
 
Följande kursplaner har inkommit till FN1 för fastställande: 

  
Konvex Optimering Medicinsk optik 
Maskininlärning Multispektral avbildning 
Avancerad analog design Ljus – materia växelverkan 
Högfrekvensförstärkare Avancerad laser och optiksystem 
Avancerad PID-reglering Optik och optisk design 
Konvex optimering – projekt  

 
  

Beslut:  Nämnden beslutar om att ge studierektor delegation att fastställa kursplaner på 
FN1s vägnar.  

 
 Bilaga § 16:  Kursplaner 
 
 
§ 17 KARTLÄGGNING AV OLIKA FFI-OMRÅDEN  
 

Ordföranden uppmanade nämnden att skicka information om grupper inom fordonsrelaterad forsk-
ning till Lars J. Nilsson och Per Tuneståhl som fått uppdraget att samordna informationen. 

 
 
§ 19 ÖVRIGT 

 
Nästa sammanträdesdatum: 26 mars kl 13.15-15.00. 
 

  Ordföranden informerade om att på nästa sammanträde kommer nämnden att ta upp frågan kring 
internationella toppforskare. Det är önskvärt att ledamöterna till nästa sammanträde inventera bland 
annat följande:  

 
Till vilka miljöer behöver man rekrytera toppforskare?  
Vilka toppforskare har redan sökt sig till oss?  
Vilka toppforskare finns att rekrytera? 

 
  

§ 20  SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Regnell 
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0025F gällande från
Vårterminen 2013

Kurs ??0025F

Kurskod: ??0025F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[ ]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Konvex Optimering

Engelska: Convex Optimization

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7161 (Reglerteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0025F&validFrom=20131&lang=en
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
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http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://www.lth.se/
http://fukurser.lth.se/fud/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/add/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/edit/
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Kursplan för kurs ??0025F gällande från Vårterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-10

Skapad av: Bo Bernhardsson

Ändrad: 2013-01-23 15:11:37

Ändrad av: Camilla Hedberg

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0025F

Gäller från och med: Vårterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan:

Kurshemsida: https://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/convex-
optimization.html

Allmänt

https://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/convex-optimization.html
https://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/convex-optimization.html
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Svenska: Målet med kursen är 

att ge studenter verktyg och erfarenhet av att känna igen och
formulera konvexa optimeringsproblem som dyker upp i
tillämpningar 

att introducera grundläggande teori för sådana problem, med
fokus på resultat som är användbara vid beräkningar

att ge studenter en grundläggande förståelse i hur dylika
problem löses och viss erfarenhet av att lösa dem

att ge studenter den kunskap som behövs för att använda
metoderna i deras egen forskning eller tillämpning

Engelska: The goal of the course is 

to give students the tools and training to recognize convex
optimization problems that arise in applications

to present the basic theory of such problems, concentrating on
results that are useful in computation

to give students a thorough understanding of how such
problems are solved, and some experience in solving them

to give students the background required to use the methods
in their own research work or applications

Syfte

Svenska: Kursen består av tre delar

* Grundläggande teori för konvexa mängder och funktioner
* Erfarenhet av formulering av tillämpningsproblem som
konvexa optimeringsproblem
* Förståelse och erfarenhet av effektiva optimeringsalgoritmer

Engelska: The course has three parts
* Basic theory for convex sets and functions
* Experience of formulation of application problems as convex
optimization problems
* Knowledge and experience of efficient optimization
algorithms

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: * ha kunskap av teori för konvexa mängder och funktioner
* ha förståelse för hur tillämpningsproblem kan formuleras som
konvexa optimeringsproblem
* ha kunskap av hur effektiva algoritmer fungerar och
implementeras

Engelska: * have knowledge about theory for convex sets and functions
* understand how application problems can be formulated as
convex optimization problems
* have demonstrated understanding of how efficient algorithms
are implemented and works

Kunskap och förståelse
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 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: * behärska färdighet inom beräkningar med konvexa
funktioner
* kunna omformulera praktiska tillämpningsproblem som
konvexa optimeringsproblem
* visat färdighet i att hantera något existerande programpaket
för konvex optimering samt att själv kunna skriva programkod
för enklare algoritmer

Engelska: * have demonstrated skills in calculations with convex
functions
* be able to reformulate practical application problems as
convex optimization problems
* demonstrated ability in handling some existing program
package for convex optimization and ability in writing code for
simpler algorithms

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna kritiskt värdera och jämföra olika formuleringar av
konvexa optimeringsproblem och algoritmer med avseende på
olika kvalitetsegenskaper

Engelska: demonstrate the ability to critically evaluate and compare
different formulations of convex optimization problems and
different algorithms for different quality criteria

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [x]

Seminarier [ ]

Laborationer [ ]

övningar [x]

Projekt [ ]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

Undervisningsformer
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övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Skriftlig tentamen [x]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [x]

Kommentarer
(svenska):

* Veckovisa inlämningsuppgifter 
* Studenter förväntas även ta en aktiv roll i de veckovisa
övningstillfällen
* Ta-hem tenta

Kommentarer
(engelska):

Weekly handin problems
Take-home exam
Students should take an active role in the weekly exercise
sessions

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: Linjär algebra, flerdimensionell analys, sannolikhetsteori

Engelska: Linera algebra, calculus in several variables, probability theory

Förutsatta förkunskaper

Svenska:

Urvalskriterier
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Engelska:

Litteratur: Boyd and Lieven Vandenberghe, S.: Convex Optimization.
Cambridge University Press.

Kommentarer
(svenska):

Gratis version på http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/

Kommentarer
(engelska):

Freely available on http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/

Litteratur

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod: ??0025F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-23 14:35:39

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Bo Bernhardsson

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-23 14:37:37

Inlämnad till
handläggare av:

Bo Bernhardsson

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-23

Skapad av: Bo Bernhardsson

Ändrad: 2013-01-23 14:37:37

Ändrad av: Bo Bernhardsson

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

  

Åtgärder



Fastställ kursplan för ??0022F gällande från Höstterminen 2012

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0022F&validFrom=20122[2013-01-18 13:23:10]

English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0022F gällande från
Höstterminen 2012

Kurs ??0022F

Kurskod: ??0022F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[ ]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Maskininlärning

Engelska: Machine Learning

Kursnamn

Högskolepoäng: 5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7151 (Matematik (LTH))

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2012-12-21

Skapad av: Anders Holst

Administrativ information

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0022F&validFrom=20122&lang=en
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
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http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://www.lth.se/
http://fukurser.lth.se/fud/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/add/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/edit/
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Kursplan för kurs ??0022F gällande från Höstterminen 2012

Ändrad: 2013-01-18 00:45:12

Ändrad av:
Låst för redigering

sedan:
 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0022F

Gäller från och med: Höstterminen 2012

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan:

Kurshemsida: http://www.maths.lth.se/utbildning/lth/courses/machinelearningphd/2012ml2012/

Allmänt

Svenska: Att ge kännedom om grunderna för maskinlärning --
konstruktion av automatiserade system som kan lära/hämta
information från data, till exempel lära sig känna igen tecken i
handskriven text.

Engelska: To give knowledge about the basic theory for Machine

Syfte

http://www.maths.lth.se/utbildning/lth/courses/machinelearningphd/2012ml2012/
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Learning -- construction of automatised systems that can
learn/gather information from data, for example learn to
recognize characters in a hand-written text.

Svenska: * Inlärning, prövning, generalisering, hypotesrum
* Linjär regression och klassificering
* Kärnmetoder och stödvektormaskiner
* Grafiska modeller
* Superpositionsmodeller, EM-algoritmen.
* Variations- och samplingsmetoder.

Engelska: * Training, testing, generalization, hypothesis spaces.
*Linear regression and classification.
*Kernel methods and support vector machines.
*Graphical models.
*Mixture models, Expectation Maximization.
*Variational and sampling methods.

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: * ha god förståelse för de statistiska principerna som ligger till
grund för maskininlärning
* ha kunskap om den vetenskapliga grunden för att utveckla
och analysera inlärningsalgoritmer och lärande system
* ha fördjupade kunskaper om metoder och teorier inom
området maskininlärning.

Engelska: * have a good knowledge of the statistical principles used in
machine learning
* have knowledge of the disciplinary foundation for the design
and analysis of learning algorithms and systems
* demonstrate in-depth knowledge of methods and theories in
the field of machine learning. 

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: * ha förmåga att utveckla inlärningsmetoder och lärande
system för relevanta tekniska frågeställningar
* ha förmåga att identifiera, formulera, designa och
implementera lärande komponenter och applikationer.

Engelska: * demonstrate abilities to develop learning techniques and
systems based on relevant technological issues
* demonstrate the ability to identify, formulate, design, and
implement learning components and applications.

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: * ha förmåga att kritiskt värdera och jämföra olika
inlärningsmodeller och inlärningsalgoritmer för olika
problemuppställningar och kvalitetsegenskaper.

Engelska: * demonstrate the ability to critically evaluate and compare
different learning models and learning algorithms for different

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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problem setups and quality characteristics.

Föreläsningar [x]

Seminarier [ ]

Laborationer [ ]

övningar [ ]

Projekt [ ]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Undervisningsformer

Skriftlig tentamen [x]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Hemtentamen

Kommentarer
(engelska):

Take-home exam

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: Linjär algebra, flerdimensionell analys, system och
transformer, sannolikhetsteori.

Engelska: Linear algebra, calculus in several variables, linear systems,
and probability theory.

Förutsatta förkunskaper

Urvalskriterier
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Svenska:
Engelska:

Litteratur: Bishop, C. M.: Pattern Recognition and Machine Learning.
Springer, 2006. ISBN 9780387310732.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska: Kursen ges av professor Cristian Sminchisescu.

Engelska: The course is given by professor Cristian Sminchisescu.

Övrig information

Kurskod: ??0022F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2012-12-21 11:22:21

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Anders Holst

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-17 16:30:24

Inlämnad till
handläggare av:

Anders Heyden

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2012-12-21

Skapad av: Anders Holst

Ändrad: 2013-01-17 16:30:24

Ändrad av: Anders Heyden

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0017F gällande från
Vårterminen 2013

Kurs ??0017F

Kurskod: ??0017F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[ ]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Avancerad analog design

Engelska: Advanced Analogue Design

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå

Undervisningsform

Avdelning: 7201 (Inst för elektro- och informationsteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskod:

ETIN75

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information
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http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://www.lth.se/
http://fukurser.lth.se/fud/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/add/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/edit/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/logout/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://fukurser.lth.se/fud/contact/


Fastställ kursplan för ??0017F gällande från Vårterminen 2013

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0017F&validFrom=20131[2013-01-23 10:19:06]

Kursplan för kurs ??0017F gällande från Vårterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2012-12-03

Skapad av: Anne Andersson

Ändrad: 2013-01-22 14:11:35

Ändrad av: Anne Andersson

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0017F

Gäller från och med: Vårterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Varje vårtermin

Kurshemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti290

Allmänt

Syfte

http://www.eit.lth.se/kurs/eti290
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Svenska: Kursen är en fortsättning på analog elektronik och ger en
fördjupning i konstruktion av negativt återkopplade förstärkare.
Förstärkare är hjärtat i analoga system, därför är teorin
tillämpbar även för andra analoga system. Kursen ger en
komplett designmetodik för förstärkare. Flera aspekter tas upp
tex brus och frekvenskompenseringsmetoder. Kursen goda
grunder för fortsatta studier i analog- och radiospåren samt
grunder i reglerteori.

Engelska: The course is a follow-up to Analog Electronics and gives you
deeper insight in design of negative feedback amplifiers.
Amplifiers are the core of analogue systems. This is why the
theory is applicable to many analogue systems. The course
gives a complete design strategy for amplifiers. Several
aspects on amplifier design are covered for example noise
and frequency compensation methods. The course is a firm
base for continuing studies in analog ueand radio related
courses and also touches some control theory.

Svenska: Kursens huvudmål är att lära ut syntes av högpresterande
negativt återkopplade förstärkare med hjälp av strukturerad
konstruktionsmetodik. Kursen behandlar brus, distorsion,
bandbredd och biasering.

Brus:
Behandlar brusets ursprung, beräkning av ingångsbrus och
optimering av brusprestanda.

Distorsion:
Hur distorsion uppkommer och distorsionsgodhetstal;
Distorsionen beskrivs med hjälp av potensserier och klippning;
Optimering av strömbudget och inverkan av lokal återkoppling.

Bandbredd:
Estimering av maximal bandbredd; Phantom-zero och pole-
split studeras som avancerade metoder för
frekvenskompensering.

Bias;
Biasering av flerstegsförstärkare; Realisering av biaskällor
samt global biasåterkoppling.

Engelska: In this course synthesis of high performance negative
feedback amplifiers is presented using a structured design
methodology. In order to optimise channel capacity the course
covers noise, distortion and bandwidth.

Noise:
Origin of noise, calculation of input noise source and
optimisation of noise performance.

Distortion:
Origin of distortion, definition of useful figure of merit;
Distortion is described by power series and clipping;
Optimisation of current budget and effects of local feedback.

Bandwidth:
Estimation of maximal bandwidth; Phantom-zero and pole-split
is used as advanced methods in frequency compensation.

Biasing:
Biasing of multi-stage amplifiers; Realization of bias sources
and global bias feedback.

Innehåll
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 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: •ha fått djup förståelse för återkopplingsteori.
•vara väl förtrogen med transistorns egenskaper och modell så
att studenten är kapabel att göra val i en konstruktion för att
optimera brus, bandbredd och biasering.

Engelska: •have gained deep understanding in feedback theory
•be familiar with the transistor’s characteristics and its model
in that the student is able to make design choices to optimize
noise, bandwidth and bias parameters.

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga
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Svenska: •kunna konstruera en förstärkare med upp till tre steg så att
parametrarna brus, bandbredd och biasering optimeras givet
en specifikation.
•kunna från mätningar karaktärisera en förstärkare och föreslå
och dimensionera ändringar för att optimera givna parametrar.

Engelska: •from a given specification be able to design an amplifier that
fulfils specifications on noise, bandwidth and bias, by
calculating and implementing an ideal amplifier topology using
at most three stages.
•be able to characterize an amplifier using measured data, and
suggest and design changes to meet a given specification

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: •känna sig väl förberedd att diskutera analoga förstärkare på
forskningsnivå.
•kunna i tal och skrift förmedla kunskaper i återkopplingsteori.

Engelska: •be well prepared to discuss analogue amplifiers at research
level
•be able to express knowledge in feedback theory orally and
in writing

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [x]

Seminarier [ ]

Laborationer [x]

övningar [ ]

Projekt [ ]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Undervisningsformer

Skriftlig tentamen [x]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [ ]

Examinationsformer
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Kommentarer
(svenska):

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, inlämningsuppgifter
och laborationer. Betyget sätts efter resultatet på tentamen.
Två ordinarie omtentamina ges men laborationer ges endast
en gång per år.

Kommentarer
(engelska):

Written exam, hand-ins and laboratory work. The grade is set
from the written exam. Two re-exams are given each year but
laboratory work is only done once a year.

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: Förkunskapskrav: •ESS020 eller ESSF01 Analog Elektronik

Engelska: •ESS020/ESSF01 Analogue Electronics

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur: Gray, H.: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits.
Wiley. ISBN 9780470398777.
C et.al., V.: Structured Electronic Design. Kleuwer, 2003. ISBN
1402075901.

Kommentarer
(svenska):

•Kompendium: Lecture notes 2012.
•Kompendium: Exercises, Laboratory manual 2012.

Kommentarer
(engelska):

•Lecture notes 2012 Electro and information theory.
•Exercises, Laboratory manual 2012, Electro and information
theory.

Litteratur

Svenska: Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bertil Larsson,
bertil.larsson@eit.lth.se
Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med

Övrig information
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reducerad undervisning och större inslag av självstudier.
Om färre än 8 anmälda, kan kursen ställas in.

Engelska: Course coordinator: Universitetsadjunkt Bertil Larsson,
bertil.larsson@eit.lth.se
If the number of applicants is less than 8,the course might be
cancelled. 
Further information: With less than 16 participants, the course
may be given with reduced teaching and more self studies

Kurskod: ??0017F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-22 11:50:42

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Anne Andersson

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-22 14:10:43

Inlämnad till
handläggare av:

Anne Andersson

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-22

Skapad av: Anne Andersson

Ändrad: 2013-01-22 14:10:43

Ändrad av: Anne Andersson

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0027F gällande från
Höstterminen 2013

Kurs ??0027F

Kurskod: ??0027F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[ ]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Högfrekvensförstärkare

Engelska: RF Amplifier Design

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå

Undervisningsform

Avdelning: 7201 (Inst för elektro- och informationsteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskod:

ETIN50

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Administrativ information
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Kursplan för kurs ??0027F gällande från Höstterminen 2013

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-22

Skapad av: Anne Andersson

Ändrad: 2013-01-22 14:11:35

Ändrad av: Anne Andersson

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0027F

Gäller från och med: Höstterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Varje hösttermin

Kurshemsida: http://www.eit.lth.se/course/etin50

Allmänt

Syfte

http://www.eit.lth.se/course/etin50
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Svenska: Kursens syfte är att ge en grundläggande och bred kunskap i
analys och konstruktion av högfrekvensförstärkare primärt
baserade på diskreta komponenter samt att ge
ingenjörsmässiga färdigheter i sådan mätteknik som är
nödvändig för verifiering av resultatet.
Högfrekvensförstärkare utgör en mycket viktig komponent i
tillämpningar som använder sig av trådlös kommunikation,
t.ex. mobiltelefoni, radiobaserade multimediaterminaler och
datornätverk, kortdistansradio för kommunikation mellan
enheter anslutna till datorer.
Eftersom detta är ett teknikområde som expanderar kraftigt
råder stor efterfrågan på denna kunskap.

Engelska: The course is intended to give a basic and wide knowledge in
analysis and design of radio frequency amplifieres, primarily
based on lumped components, but also engineering skills in
measurement techniques that are necessary for verification of
the result. The rf amplifier is an essential part in wireless
applications such as cellular phones, multimedia terminals,
computer networks, short distance communication between
peripherals etc. As this technology rapidly advances there is a
great demand for this kind of knowledge.

Svenska: Kursens tyngdpunkt ligger på metoder för analys och syntes
av högfrekvensförstärkare. Metoder för konstruktion av
förstärkare behandlas för frekvensområdet MHz till GHz.
Transmissionsledningar är ett annat naturligt inslag då
våglängden på signalerna ofta är i samma storleksordning som
elektronikens dimensioner. Mätteknik med avancerade
högfrekvensinstrument såsom spektrum- och
nätverksanalysator är viktiga praktiska inslag.

Engelska: The main focus is analysis and synthesis of high-frequency
amplifiers. Systematic methods for the design of amplifiers
with regard to optimum gain, stability and noise. Circuits are
presented and exemplified with transmission lines and
transistors in the frequency range megahertz to gigahertz.
Advanced radio frequency measurements using spectrum and
network analysers.

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: •kunna analysera och beräkna kretsar där reaktiva
komponenter och transmissionsledningar ingår samt kunna
använda Smith-diagram för analys och syntes av
högfrekvenskretsar
•kunna analysera ett förstärkarsteg med 2-portsmodeller

Engelska: •be able to analyse and design circuits with reactive
components and transmission lines and use the Smith chart
for analysis and synthesis of radio frequency circuits
•be able to analyse an amplifier stage with two-port models

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: •bestämma en transistors S-parametrar experimentellt och

Färdighet och förmåga
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med hjälp av dessa tillsammans med teoretiska modeller
konstruera en högfrekvensförstärkare som uppfyller en given
specifikation med avseende på stabilitet, effektförstärkning och
brusfaktor samt verifiera konstruktionen experimentellt med
hjälp av spektrum- och nätverksanalysator.

Engelska: •be able to identify the S-parameters of a transistor
experimentally, and use these with theoretical models in order
to design a radio frequency amplifier that is stable and meets
a specified power gain and noise figure
•be able to verify the design with spectrum and network
analysers.

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: •i skrift kunna redogöra inför kollegor för en lösning på ett
högfrekvensproblem

Engelska: •be able to express in writing a solution to a radio frequency
problem for colleagues.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [x]

Seminarier [ ]

Laborationer [x]

övningar [ ]

Projekt [ ]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Teori som presenteras i föreläsningar utabetas och praktiseras
i seminarier. Kursen omfattar fyra obligatoriska laborationer där
avancerade mätmetoder används för att jämföra de teoretiska
modellerna med det verkliga utfallet. I kursen ingår även två
obligatoriska inlämningsuppgifter.

Kommentarer
(engelska):

The theory presented in lectures is elaborated and practised in
seminars. The course comprises four mandatory laboratory
exercises where advanced measurement techniques are used
to compare the theoretical models with the real behaviour. The
course also includes two mandatory hand-in exercises.

Undervisningsformer

Skriftlig tentamen [x]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Examinationsformer
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Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Examinationen sker genom skriftlig redovisning av två
inlämningsuppgifter (max två teknologer per grupp), fyra
genomförda laborationer samt en avslutande individuell
tentamen (5 tim). Godkända inlämningsuppgifter och
laborationer är ett krav för att få tentera.

Kommentarer
(engelska):

Two passed hand-in assignments, four completed laboratory
exercises and a final written examination (5h). Approved hand-
in assignments and laboratory exercises are a requirement to
be allowed to enter the examination.

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: •ETIF05 Grundläggande radioteknik

Engelska: •ETIF05 Basic Wireless Communication Technique

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur: Sundström L, J.: Radio Electronics.
Sundström L, J.: Radio Electronics, Exercises and Laboratory
Experiments.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska: Kursansvarig: Universitetsadjunkt Göran Jönsson,
Goran.Jonsson@eit.lth.se

Engelska: Course coordinator: Universitetsadjunkt Göran Jönsson,
Goran.Jonsson@eit.lth.se

Övrig information
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Kurskod: ??0027F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-22 14:03:20

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Anne Andersson

Inlämnad till
handläggare:

2013-01-22 14:11:13

Inlämnad till
handläggare av:

Anne Andersson

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-22

Skapad av: Anne Andersson

Ändrad: 2013-01-22 14:11:13

Ändrad av: Anne Andersson

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0045F gällande från
Vårterminen 2013

Kurs ??0045F

Kurskod: ??0045F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[ ]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Avancerad PID-reglering

Engelska: Advanced PID control

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7161 (Reglerteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-02-04

Skapad av: Tore Hägglund

Ändrad: 2013-02-04 16:39:07

Ändrad av: Bo Bernhardsson

Administrativ information

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0045F&validFrom=20131&lang=en
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http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://www.lth.se/
http://fukurser.lth.se/fud/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
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Kursplan för kurs ??0045F gällande från Vårterminen 2013

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0045F

Gäller från och med: Vårterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan: Anmäl intresse via e-post

Kurshemsida: http://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/AdvancedPID2013.html

Allmänt

Svenska: Målet med kursen är

att ge studenter verktyg och erfarenhet av att känna igen och
formulera reglertekniska problem som är lämpliga att lösa med
PID-reglering

att introducera grundläggande teori för PID-reglering

Syfte

mailto:Tore.Hagglund@control.lth.se?subject=Intresseanm%C3%A4lan%20f%C3%B6r%20kurs%20%3F%3F0045F
http://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/AdvancedPID2013.html
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att ge studenter den kunskap som behövs för att använda
metoderna i deras egen forskning eller tillämpning

Engelska: The goal of the course is

to give students the tools and training to recognize control
problems that are suitable for PID control

to present the basic theory for PID control

to give students the background required to use the methods
in their own research work or applications

to give students the tools and training to recognize convex
optimization problems that arise in applications

to present the basic theory of such problems, concentrating on
results that are useful in computation

to give students a thorough understanding of how such
problems are solved, and some experience in solving them

to give students the background required to use the methods
in their own research work or applications

Svenska: Modellbygge, PID-regularn, Design, Reglerprinciper kopplade
till PID-regulatorn.

Engelska: Model building, the PID controller, design, control principles
related to the PID controller

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: Förstå PID-regulatorns funktion, dess inställning och hur den
kan användas för att lösa complexa reglerproblem.

Engelska: Understand the function of the PID controller, its tuning and
how it can be used to solve complex control problems.

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: Kunna trimma PID-regulatorer samt bygga upp instrumentering
för större processavsnitt

Engelska: Be able to tune the PID controller and design larger process
sections using the PID controller

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna kritiskt värdera och jämföra olika formuleringar av

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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reglertekniska problem med avseende på olika
kvalitetsegenskaper

Engelska: demonstrate the ability to critically evaluate and compare
different formulations of control problems for different quality
criteria

Föreläsningar [ ]

Seminarier [x]

Laborationer [ ]

övningar [x]

Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Undervisningsformer

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [ ]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[x]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska:
Engelska:

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Litteratur: Åström, H.: Advnced PID control. ISA, 2005. ISBN
1556179421.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod: ??0045F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-02-04 16:17:28

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Tore Hägglund

Inlämnad till
handläggare:

2013-02-04 16:38:36

Inlämnad till
handläggare av:

Bo Bernhardsson

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-02-04

Skapad av: Tore Hägglund

Ändrad: 2013-02-04 16:38:36

Ändrad av: Bo Bernhardsson

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0033F gällande från
Vårterminen 2013

Kurs ??0033F

Kurskod: ??0033F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[ ]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Konvex Optimering - Projekt

Engelska: Convex Optimiziation - Project

Kursnamn

Högskolepoäng: 2,5

Kursomfattning

Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs

Undervisningsform

Avdelning: 7161 (Reglerteknik)

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

 

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:

Administrativ information

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0033F&validFrom=20131&lang=en
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
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http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://www.lth.se/
http://fukurser.lth.se/fud/
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http://fukurser.lth.se/fud/actions/logout/
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Kursplan för kurs ??0033F gällande från Vårterminen 2013

Skapad: 2013-01-28

Skapad av: Bo Bernhardsson

Ändrad: 2013-02-04 16:39:07

Ändrad av: Bo Bernhardsson

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Kurskod: ??0033F

Gäller från och med: Vårterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Vid tillräcklig efterfrågan

Intresseanmälan: Anmäl intresse via e-post

Kurshemsida: https://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/convex-
optimization.html

Allmänt

Syfte

mailto:Bo.Bernhardsson@control.lth.se?subject=Intresseanm%C3%A4lan%20f%C3%B6r%20kurs%20%3F%3F0033F
https://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/convex-optimization.html
https://www.control.lth.se/Education/DoctorateProgram/convex-optimization.html
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Svenska: Kursen är en fristående fortsättning på "Konvex Optimering"
där kunskaperna fördjupas genom ett större projekt.

Engelska: The course is a continuation of "Convex Optimization" where
the acquired knowledge is applied to a larger project.

Svenska: Formen för projekten är flexibel och kan ha bestå av rent
numeriska experiment till helt teoretiska matematiska projekt.
Deltagarna uppmuntras att basera projektförslagen på den
egna forskningen. Det finns tre obligatoriska moment, Project
description (to be handed in before project start), project
report, project presentation

Engelska: Projects could range from numerical experiments to purely
mathematical projects. There are three mandatory parts:
Project description, Project report,
Project presentation 

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: förstått hur kunskap från kursen konvex optimering kan
användas för att genomföra ett mindre projekt av
forskningskaraktär.

Engelska: should understand how use acquired knowledge from the
course Convex Optimization can be used to solve a smaller
research project

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: formulera ett intressant projektförslag, genomföra en studie
som utnyttjar kunskap om konvex optimering, samt kunna
redovisa resultaten för kollegor

Engelska: formulate an interesting project suggestion, perform a study
using knowledge in convex optimization, and present the
result for colleagues

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: visa förmåga till kreativt självständigt arbete

Engelska: show ability for creative, independent work

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [ ]

Seminarier [ ]

Laborationer [ ]

övningar [ ]

Projekt [x]

Litteraturkurs som [ ]

Undervisningsformer
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självstudier
Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kursen bör genomföras i nära anslutning till fullföljandet av
kursen Konvex Optimering

Kommentarer
(engelska):

The project course should be done in connection with the
course Convex Optimization

Skriftlig tentamen [ ]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [ ]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[x]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: kursen bygger på Konvex Optimering

Engelska: the course builds on the knowledge from Convex Optimization

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur:  

Kommentarer
(svenska):

se Konvex Optimering

Litteratur
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Kommentarer
(engelska):

see Convex Optimization

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod: ??0033F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-02-04 16:37:00

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Bo Bernhardsson

Inlämnad till
handläggare:

2013-02-04 16:37:16

Inlämnad till
handläggare av:

Bo Bernhardsson

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-02-04

Skapad av: Bo Bernhardsson

Ändrad: 2013-02-04 16:37:16

Ändrad av: Bo Bernhardsson

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0036F gällande från
Höstterminen 2013

Kurs ??0036F

Kurskod: ??0036F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Medicinsk optik

Engelska: Medical Optics

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå

Undervisningsform

Avdelning: 7132 (Atomfysik (LTH))

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

FAF150, FYST22

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 16:09:08

Ändrad av: Evert Stenlund

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering

Administrativ information
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http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://www.lth.se/
http://fukurser.lth.se/fud/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/add/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/edit/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
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Kursplan för kurs ??0036F gällande från Höstterminen 2013

av:

Kurskod: ??0036F

Gäller från och med: Höstterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Varje vårtermin

Kurshemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/faf150_medical_optics/

Allmänt

Svenska: Syftet med kursen är att ge studenten en grundläggande
kunskap i hur ljus transporteras i starkt spridande media,
såsom t.ex. vävnad. Denna förståelse är central för såväl ett
stort antal medicinska mättekniker, som för laserbaserade
medicinska behandlingar. Detta är ett starkt progressivt
område av interdisciplinär art. Då dessa metoder nu snabbt
utvecklas, kommer denna typ av kunskap bli allt mer
efterfrågad av medicinsk teknisk industri framöver.

Kursen avser dessutom att stimulera till ett nyfiket
förhållningssätt till optiska problem inom medicinen och
närbesläktade områden, speciellt relaterade till ljusutbredning i

Syfte

http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/faf150_medical_optics/
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vävnad

Engelska: The aim with the course is to give the student knowledge of
the interaction between light and highly scattering media, such
as e.g. tissue. This knowledge is central for a large number of
clinical diagnostic tools as well as laser based treatment
modalities. Biomedical optics is a fast developing field of
research and the medical industry will require people with this
knowledge in the near future.

Svenska: Kursen är orienterad kring att lösa ett öppet ställt
projektproblem och uppbyggd så, att laborativa moment och
teoretiska övningar ger möjlighet och bakgrund till att nå en
lösning för problemet, resulterande i en god insikt i den fulla
problemställningen om hur ljus transporteras i vävnad. Som
projektarbete fås att bestämma de optimala parametrarna för
en ljuskälla i någon medicinskoptisk mät- eller
behandlingsapplikation. I början av kursen kommer ett antal
föreläsningar att beskriva olika medicinska laserapplikationer.
Dessa kommer att ges av såväl läkare som fysiker med en
lång erfarenhet av detta område för att ge en så bred
bakgrund som möjligt. Därefter kommer ljusutbredning i starkt
spridande media att behandlas teoretiskt. Utgångspunkten är
transportekvationen där ljusets vågegenskaper ej beaktas. Då
transportekvationen ej kan lösas analytiskt, kommer kursen att
behandla hur lösning till diffusionsekvationen kan erhållas
under vissa omständigheter och lösas analytiskt för enkla
geometrier. Numeriska lösningar är möjliga för mer
komplicerade geometrier. Monte Carlo-simuleringstekniken
används ofta om förutsättningarna för diffusionsekvationen ej
är uppfyllda. Denna teknik behandlas därför också ingående.
Många laserbehandlingstekniker bygger på termiska effekter
p.g.a. laserbelysning, varför värmeledningsekvationen
behandlas. Två olika laborationer behandlar hur man kan mäta
upp de optiska egenskaperna av starkt spridande material.
Matematisk modellering av ljus och värmefördelning i vävnad
göres under tre teoretiska övningar. Kursen avslutas med ett
projekt enligt ovan.

Engelska: Medical applications of lasers. Theory: light propagation in
strongly scattering media, analytical and numerical solution of
diffusion equations, Monte Carlo simulations, heat transfer
equations. Measurements of the properties of strongly diffusive
media, temperature distribution in tissue following laser
irradiation. Mathematical modelling of light and heat distribution
in tissue.

Lectures: light transport in tissue, optical properties of tissue,
laser based medical applications

Laboratory exercises: time-resolved spectroscopy and
fluorescence imaging

Computer exercises: Diffusion theory, Monte-Carlo simulations
and FemLab as a simulation tool

Innehåll
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 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna förklara hur ljus utbreder sig i vävnad under olika
förhållanden

kunna beskriva hur optiska storheter i starkt spridande media
kan mätas och modelleras

ingående kunna beskriva något exempel på hur optiska
metoder och lasrar används i biomedicinska tillämpningar

övergripande kunna diskutera mekanismerna för några olika
terapeutiska laser-medicin användningar

kunna förklara de grundläggande principerna för laser-
diagnostiska användningar inom medicinen

Kunskap och förståelse
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Engelska: be able to explain basic interactions between light and tissue

be able to explain how optical properties of highly scattering
media can be measured

be able to describe how light propagation in tissue can be
simulated

be able to in depth describe an example of use of
optics/lasers ain biomedical applications

be able to briefly describe other therapeutic and diagnostic
medical laser applications

be able to explain the basic principles for therapeutic and
diagnostic applications of lasers in medicine

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna mäta optiska storheter i vävnad

kunna genomföra olika modelleringar av ljusutbredning i
vävnad

kunna skriva en rapport med genomgripande analys av
publicerade data och egna resultat

kunna integrera och analysera information från olika källor

Engelska: be able to measure optical properties of tissue

be able to model light propagation in tissue

have gained competence in composing a report describing an
accomplished project, with emphasis on a thorough analysis of
published data and own results

be able to integrate and analyse information from multiple
sources

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna välja och bedöma vilken modelleringsmetod som är

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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lämplig att använda för att studera ljusutbredning i specifika
problemställningar

kunna välja och bedöma vilken mätmetod som är bäst för att
mäta optiska storheter av vävnad under olika förutsättningar

kunna värdera vilka parametrar för en laser som är väsentliga
för en specifik medicinsk frågeställning

självständigt kunna söka annan information än kurslitteratur,
t.ex. via biblioteksfunktioner och internet samt att kritiskt kunna
värdera denna information

ha tillägnat sig ett nyfiket förhållningssätt till optiska problem
inom medicinen, speciellt relaterade till ljusutbredning i vävnad.

Engelska: be able to choose and motivate a modelling approach for light
propagation in a turbid medium under specific conditions

be able to choose and motivate a suitable measurement
technique to obtain optical properties of tissue depending on
tissue type and condition, wavelength and geometry

be able to evaluate what the critical laser parameters are for a
specific medical laser application

be able to find relevant information on the internet and in
libraries

have gained an interest for challenges in biophotonics and
medical laser applications, especially for problems related to
light propagation in turbid media.

Föreläsningar [x]

Seminarier [x]

Laborationer [x]

övningar [ ]

Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Undervisningsformer

Skriftlig tentamen [x]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[x]

Examinationsformer
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övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

För betyget 3 krävs slutfört och godkänt projektarbete.
Projektarbetet utföres i grupp om två studenter. Det
presenteras såväl skriftligt som muntligt. För högre betyg
krävs enskild tentamen. Väl utfört projektarbete ger extra
poäng vid ordinarie tentamenstillfälle. Övriga obligatoriska
moment i kursen är 2 laborationer och 3
datorberäkningsövningar.

Kommentarer
(engelska):

For grade 3 approved project and exercises are sufficient. The
project is performed in groups of two students. The project is
presented both orally and as a written report. For higher
grades a written examination is required. A well performed
project can give bonus points at the first regular examination.
The project, two laboratory exercises and three computer
exercises are compulsory

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: Grundläggande fysikkurs, FMAF01 Matematik - Funktionsteori
och FMAF05 Matematik - System och transformer

Engelska: Knowledge of physics corresponding to a basic course in
Physics at university level; Knowledge of mathematics
equivalent to FMAF01 Mathematics - Analytic Functions and
FMAF05 Mathematics - Systems and Transforms.

Förutsatta förkunskaper

Svenska: Antalet platser är begränsat till 40

Engelska: No more than 40 students are accepted

Urvalskriterier

Litteratur: Welch, A.J and van Gemert: Optical-thermal Responce of
Laser-irradiated Tissue.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod: ??0036F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.

Kurskod
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-31 14:07:35

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Stefan Andersson-Engels

Inlämnad till
handläggare:

2013-02-06 15:45:08

Inlämnad till
handläggare av:

Evert Stenlund

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 15:45:08

Ändrad av: Evert Stenlund

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0038F gällande från
Höstterminen 2013

Kurs ??0038F

Kursplan för kurs ??0038F gällande från Höstterminen 2013

Kurskod: ??0038F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Multispektral avbildning

Engelska: Multi-spectral Imaging

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå

Undervisningsform

Avdelning: 7132 (Atomfysik (LTH))

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

FAFF20, FYST29

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 16:09:08

Ändrad av: Evert Stenlund

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Administrativ information
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Kurskod: ??0038F

Gäller från och med: Höstterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Varje hösttermin

Kurshemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/faff20_multispectral_imaging/

Allmänt

Svenska: Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om
generering och informationsextraktion ur multispektrala bilder i
olika våglängdsområden och på olika storleksskalor.
Grundläggande kunskaper om bildbehandling skall ernås

Engelska: The aim of the course is to provide theoretical and practical
knowledge on the generation of and information extraction
from multi-spectral images in different wavelength regions and
on different spatial scales. Basic knowledge on image
processing should be attained.

Syfte

Svenska: Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur information om
objekts fysikaliska och kemiska natur kan nås genom analys
av multispektral bildinformation, där bilder registreras i ett antal
lämpligt valda spektralband. Genom bildbehandling,
utnyttjande en lämpligt vald kontrastfunktion, kan delobjekt i
bilden identifieras. Tekniken har tillämpningar inom medicinsk
diagnostik, industriell inspektion, mikroskopi, kriminologi,
miljömätteknik, satellitbaserad fjärranalys och astronomi.

Föreläsningar
Grundläggande molekylfysik och molekylspektroskopi,
multispektral bildalstring, bildbehandlingsoperationer,
orientering om multivariatanalys, detektorsystem i laboratoriet
och i rymden, bildbehandlingssystem. Ett antal
tillämpningsexempel genomgås, inklusive rymdbaserad
fjärranalys och astronomisk bildanalys.

Laborationer
Digital bildregistrering och IR-termografi (termovision).
Multispektral avbildning för medicinsk diagnostik och
miljöstudier. Bildbehandling av data från LANDSAT och SPOT-
satelliterna.

Demonstrationer
Astronomiska institutionen. Elektronmikroskopicentrum. PIXE-
laboratoriet kärnfysik, Fluorescenslidardemonstration
Atomfysik, Svepmikroskopi Synkrotronljusfysik

Engelska: Molecular physics and molecular spectroscopy, multispectral
image registration, image processing, orientation on
multivariate analysis, detector systems in the laboratory and in
space, image processing systems. Space-based remote
analysis and astronomical image analysis. Multi-spectral
imaging for medical diagnostics and environmental studies.

Three laboratory sessions are included:

Digital visible and IR imaging

Innehåll

http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/faff20_multispectral_imaging/
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Image processing of data from the LANDSAT and SPOT
satellites

Fluorescence imaging for medical and environmental
diagnostics

Demonstrations include: Astronomy imaging, electron- and
sweep microscopies, PIXE X-ray imaging, MRI imaging

Project, consisting of writing comprehensive reports from
literature references

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: förstå hur en generell metodik kan användas för att extrahera
fysikalisk och kemisk information ur bilder

ha en grundläggande kunskap om hur spektroskopi medger
karakterisering av material och fenomen

ha grundläggande kunskaper i bildanalys och multivariata
metoder

Engelska: understand how techniques, common to all fields can be used
to extract physical and chemical information from images

have a basic knowledge on how spectroscopy allows to
characterize materials and phenomena

Kunskap och förståelse
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have basic knowledge on image analysis and multi-variate
methods

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna bedöma vilket spektralområde som lämpar sig bäst för
olika uppgifter

kunna bedöma vilken egenskaper som är användbara för att
karakterisera ett bildelement

kunna arbeta med vissa bildanalysverktyg

ha uppnått färdighet i att skriftligt presentera ett genomfört
projekt.

ha fått ökad erfarenhet av att arbeta i grupp för ett gemensamt
mål

kunna extrahera relevant information i litteraturreferenser och
därur generera en god rapport (projektarbete)

Engelska: be able to assess which spectral region is useful for a
particular task

be able to assess which characteristics are useful for a
definite characterization of an image pixle

be able to work with image analysis tools

have an increased competence for presenting in writing an
accomplished project.

have an increased experience in working in groups of two or
four persons towards a common goal.

have improved knowledge on how to extract relevant data
from literature references (project).

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna bedöma hur multispektrala avbildningsmetoder kan
användas för att extrahera fysikalisk och kemisk information ur
bilder registrerade i olika våglängdsband

Engelska: be able to judge the power of multispectral imaging techniques
to extract physical and chemical information from images
recorded in different wavelength bands

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Undervisningsformer
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Föreläsningar [x]

Seminarier [ ]

Laborationer [x]

övningar [x]

Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Skriftlig tentamen [x]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Skriftlig tentamen, godkända laborationer och godkänt
projektarbete

Kommentarer
(engelska):

Written exam and laboratory exercises passed. Satísfactory
project report.

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: Grundläggande fysik och matematik

Engelska: Basic courses in physics and mathematics.

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur: local: Instructions to laboratory sessions.
Svanberg, S.: Multi-spectral Imaging: – from Astronomy to
Microscopy; – from Radiowaves to Gammarays .

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Kurskod: ??0038F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-31 14:09:35

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Stefan Andersson-Engels

Inlämnad till
handläggare:

2013-02-06 16:05:25

Inlämnad till
handläggare av:

Evert Stenlund

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 16:05:25

Ändrad av: Evert Stenlund

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0040F gällande från
Höstterminen 2013

Kurs ??0040F

Kursplan för kurs ??0040F gällande från Höstterminen 2013

Kurskod: ??0040F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Ljus - materia växelverkan

Engelska: Light - Matter Interaction

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå

Undervisningsform

Avdelning: 7132 (Atomfysik (LTH))

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

FAFN05, FYST21

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 16:09:08

Ändrad av: Evert Stenlund

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Administrativ information
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Kurskod: ??0040F

Gäller från och med: Höstterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Varje vårtermin

Kurshemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/fafn05_light_matter_interaction/

Allmänt

Svenska: Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom
modern atomfysik, speciellt växelverkan mellan ljus och
materia. En inledning till flera spännande förskningsfält, t.ex.
atomer i starka laserfält, laserkylning och infångning av
atomer, och kvantdatorer kommer att ges.

Engelska: The aim of the course is to give the student an advanced
knowledge in atomic physics and especially on the interaction
between light and matter. An introduction to several exciting
research fields such as atoms in strong laser fields, laser
cooling and trapping of atoms, quantum computers will be
given.

Syfte

Svenska: •Växelverkan mellan atomer och ljus
•Laser-kylning och infångning, strålningskrafter
•Atomer i starka laserfält. Tillämpning på extremoptik:
attosekundspulser
•Manipulation av atomer, molekyler och större system med
ljus. Atomoptik.
•Kvantkommunikation och kvantdatorer

Engelska: •Interaction between atoms and light
•Laser cooling and trapping. Radiation forces
•Atoms in strong fields. Application to extreme optics:
attosecond pulses
•Manipulation of atoms, molecules and larger systems with
light. Atom Optics.
•Quantum communication and quantum computers

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna beskriva växelverkan mellan materia och ljus med hjälp
av kvantmekanik
kunna orientera sig bland några forskningsfrågor på en
advancerad nivå, precis under forskarutbildning

Engelska: be able to underdescribe the interaction between matter and
light by using quantum mechanics
be able to orient himself/herself in research problems at a
relatively high level, just below PhD education

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/fafn05_light_matter_interaction/
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 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: självständigt kunna göra realistiska kvantmekaniska
beräkningar på existerande system både numeriskt och
analytiskt.
kunna formulera och lösa några fysikaliska problem inom
atomfysik, speciellt växelverkan mellan atomer och strålning.
ha ökad förmåga att skriftligt och muntligt presentera projekt
som de genomfört.
kunna söka, värdera och integrera kunskaper från litteratur på
avancerad nivå.

Engelska: be able to perform independently realistic quantum mechanical
calculations on existing systems both analytically and
numerically.
be able to formulate and solve some simple physics problems
within atomic physics especially concerning the interaction
between atoms and radiation.
have obtained an increased competence in presenting in
writing and orally an accomplished project.
be able to search, acquire and assess knowledge from
literature at an advanced level.

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: självstandigt kunna göra bedömningar på de olika metoder
som kan användas.
ha ökad erfarenhet av att jobba i grupper för ett gemensamt
mål.

Engelska: be able to decide which methods can be used for different
problems.
have an increased experience of working in groups towards a
common goal.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [x]

Seminarier [ ]

Laborationer [x]

övningar [x]

Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Undervisningsformer

Skriftlig tentamen [x]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [ ]

Examinationsformer
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Kommentarer
(svenska):

Skriftlig tentamen. Två obligatoriska laborationer med
förberedelse uppgifter och skriftlig rapport. Projekt.

Kommentarer
(engelska):

Written exam. Two mandatory laboratory exercises with
preparation assignment and written report. Project.

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: Grundkurser i atomfysik och kvantmekanik.

Engelska: Basic Atomic Physics and Quantum Mechanics.

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur: Foot, C.J: Atomic Physics.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod: ??0040F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-29 23:05:15

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Anne L'Huillier

Inlämnad till
handläggare:

2013-02-06 15:43:01

Inlämnad till
handläggare av:

Evert Stenlund

Datum för
fastställande:

 -  -  

Administrativ information
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 15:43:01

Ändrad av: Evert Stenlund

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0041F gällande från
Höstterminen 2013

Kurs ??0041F

Kursplan för kurs ??0041F gällande från Höstterminen 2013

Kurskod: ??0041F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Avancerade laser- och optiksystem

Engelska: Advanced Optics and Lasers

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå

Undervisningsform

Avdelning: 7132 (Atomfysik (LTH))

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

FAFN10, FYST32

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 16:09:08

Ändrad av: Evert Stenlund

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Administrativ information

Kurskod: ??0041F

Gäller från och med: Höstterminen 2013

Kursplanen har
lämnats in till

[x]
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institutionsadministratör
Kursplanen har

lämnats in till
handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Svenska

Ges: Varje vårtermin

Kurshemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/fafn10_advanced_optics_and_lasers/

Allmänt

Svenska: Kursen syftar till att ge kunskaper om såväl grundläggande
som avancerade metoder för att manipulera och kontrollera
laserpulsers intensitet, frekvens och tidsstruktur. Detta ska i
sin tur leda till kunskap i att designa avancerade system för
kontroll och manipulation av laserstrålning för tillämpningar
inom forskning och industri.

Engelska: The course aims at providing knowledge about basic as well
as advanced techniques for manipulating and controlling laser
light and laser pulses. This involves controlling intensity,
frequency distribution, temporal profiles in order to design
advanced optical systems for specialised tasks in industry as
well as research

Syfte

Svenska: •Ljusutbredning i anisotropa material
•Akusto-optiska effekter & modulatorer
•Elektro-optiska effekter & modulatorer
•Icke linjära växelverkan mellan ljus och materia
•Ultrasnabb optik, utbredning av korta laserpulser i dispersiva
icke-linjära media
•Två laborationer: Icke-linjär optik, Ultrasnabb optik. 

Engelska: •Light propagation in anisotropic materials
•Acousto-optical effects & modulators
•Electro-optic effects & modulators
•Non-linear light-matter interaction
•Ultrafast optics, pulse propagation of short pulses in
dispersive non-linear media
•Two laboratory exercises: Non-linear optics, Ultrafast optics. 

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kunna redogöra för principerna för akusto-optiska & elektro-
optiska effekter och hur de kan användas för att modifiera
utbredningen av laserpulser

kunna beskriva de grundläggande principerna för icke-linjär
växelverkan mellan ljus och materia

kunna genomföra teoretiska beräkningar av effektivitet och
verkningsgrad för icke-linjära processer.

Engelska: be able to describe the principles for acousto-optic and
electro-optical effects and devices

be able to describe the basic principles for non-linear light
matter interaction.

have the ability to carry out quantitative theoretical calculations
of the conversion efficiencies for nonlinear light-matter
interactions.

Kunskap och förståelse

http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/fafn10_advanced_optics_and_lasers/
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 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: kvalitativt och kvantitativt kunna analysera avancerade optiska
system baserade på akusto-optiska, elektro-optiska och icke-
linjära optiska effekter

kunna designa optiska system för specifika uppgifter baserade
på akusto-optiska, elektro-optiska och icke-linjära optiska
effekter

kunna beräkna pulsformer efter utbredning

kunna angripa och lösa mer omfattande och komplexa
teoretiska problemställningar

kunna söka efter och integrera kunskaper från litteratur inom
området.

Engelska: be able to qualitatively and quantitatively analyse advanced
optical systems which are based on electro-optic, acousto-
optic or non-linear optical effects

be able to design optical systems for specific tasks based on
acousto-optic, electro-optic or non-linear optical effects

be able to calculate pulse shapes after pulse propagation

have obtained an improved ability to tackle more complex
thesoretical tasks in optics and laser physics

be able to find, integrate and utilise information from
appropriate literature.

Färdighet och förmåga

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: bättre kunna bedöma och finna optiska metoder för att
utveckla nya teknologiska tillämpningar, metoder och system.

Engelska: have an ability to design and evaluate optical methods that
can be used for developing new technology, methods and
systems.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [x]

Seminarier [ ]

Laborationer [x]

övningar [ ]

Undervisningsformer
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Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Skriftlig tentamen [x]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Skriftlig tentamen (muntlig eller skriftlig omtentamen).
Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Projekt

Kommentarer
(engelska):

Written exam (The regular exam will be a written exam, re-
examination can be either oral or written). Compulsory
laborations with written reports. Project

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska:
Engelska:

Behörighetskrav

Svenska: FAFF01 Optik och optisk design samt FAFN01 Lasrar

Engelska: FAFF01 Optics and Optical Design, FAFN01 Lasers.

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur: E. A. Saleh and M. C. Teich, B.: Fundamental of Photonics.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod: ??0041F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod
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Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-02-06 11:01:52

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Evert Stenlund

Inlämnad till
handläggare:

2013-02-06 16:08:58

Inlämnad till
handläggare av:

Evert Stenlund

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 16:08:58

Ändrad av: Evert Stenlund

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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English

Forskarutbildningskurser

Sök

Kursadministration

Kurs

Kursplan

Lägg till kursplan

Redigera kursplan

Fastställ kursplan

Kurstillfälle

Logga ut

Hjälp

Kontakt

Fastställ kursplan för ??0037F gällande från
Höstterminen 2013

Kurs ??0037F

Kursplan för kurs ??0037F gällande från Höstterminen 2013

Kurskod: ??0037F

Befintlig kurskod i
tidigare system

önskas behållas:

[x]

Status: Tillfällig

Allmänt

Svenska: Optik och optisk design

Engelska: Optics and Optical Design

Kursnamn

Högskolepoäng: 7,5

Kursomfattning

Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå

Undervisningsform

Avdelning: 7132 (Atomfysik (LTH))

Kursen ges även på
avancerad nivå med

kurskoder:

FAFF01, FYST43

Kurskod för kurs på
avancerad nivå i

Ladok:

 

Ersättningsberättigad
i Ladok:

[ ]

Tidigare tillfällig
kurskod:

Datum för begäran
av kurskod:

 - - 

Kurskod begärd av:
Datum för tilldelning

av kurskod:
 - - 

Kurskod tilldelad av:
Datum för

inrättande:
 - - 

Inrättad av:
Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 16:09:08

Ändrad av: Evert Stenlund

Låst för redigering
sedan:

 - -   : : 

Låst för redigering
av:

Administrativ information

Kurskod: ??0037F

Gäller från och med: Höstterminen 2013

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0037F&validFrom=20132&lang=en
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://www.lth.se/
http://fukurser.lth.se/fud/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/search/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/course/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/add/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/edit/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/
http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseoccasion/
http://fukurser.lth.se/fud/actions/logout/
http://fukurser.lth.se/fud/help/
http://fukurser.lth.se/fud/contact/


Fastställ kursplan för ??0037F gällande från Höstterminen 2013

http://fukurser.lth.se/fud/admin/courseplan/establish/?code=%3F%3F0037F&validFrom=20132[2013-02-07 09:15:30]

Kursplanen har
lämnats in till

institutionsadministratör

[x]

Kursplanen har
lämnats in till

handläggare

[x]

Kursplanen är
fastställd

[ ]

Undervisningsspråk: Engelska

Ges: Varje hösttermin

Kurshemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/faff01_optics_and_optical_design/

Allmänt

Svenska: Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för de
grundläggande principerna inom optik och att ge en introdution
till optisk design, med hjälp av ett ray tracing program.

Engelska: The course aims at providing knowledge about the basic
principles of optics and practical knowledge on optical design,
with the help of a ray tracing program.

Syfte

Svenska: Stråloptik, matrisformulering,
Vågoptik,
Fourier optik,
Elektromagnetisk optik,
Polarisation.
Tre laborationer: Interferometri, Fourieroptik och Polarisation.
Ett projekt med ray tracing.

Engelska: Ray optics, including matrix-formulation
Wave optics,
Fourier Optics,
Electromagnetic optics,
Polarization.
Three laboratory exercises: Interferometry, Fourier optics and
Polarization.
A project with ray tracing.

Innehåll

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: ha förvärvat tillräckliga kunskaper om optik för att kunna
designa och bygga industriella optiska applikationer.
kunna lösa ett optiskt problem med hjälp av stråloptik, vågoptik
eller elektromagnetisk optik.
kunna förstå viktiga begrepp som polarisation, diffraktion,
interferometri, holografi

Engelska: have a good knowledge of optics that allows him/her to design
and build industrial optical applications.
be able to understand why and when a given optical problem
can be solved with ray optics, wave optics or electromagnetic
optics.
be able to understand important concepts such as
polarization, diffraction, interferometry, holography.

Kunskap och förståelse

 För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/faff01_optics_and_optical_design/
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Svenska: självständigt kunna göra justeringar och mätningar inom optik.
kunna beräkna utbredning av ljus genom olika optiska
komponenter.
praktiskt kunna utföra optisk design.
kunna söka och integrera kunskaper från engelsk litteratur
inom området.
ha förbättrat sin förmåga att skriftligt och muntligt presentera
projekt.

Engelska: be able to do alignments and measurements in optics.
be able to calculate propagation of light through optical
components.
be able to perform optical designs.
be able to search and acquire knowledge from references
within the field.
have an increased competence in presenting in writing and
orally an accomplished project.

 För godkänd kurs skall doktoranden

Svenska: ha ökad erfarenhet av att jobba i grupper om fyra eller två för
ett gemensamt mål.

Engelska: have an increased experience of working in groups of two or
four persons towards a common goal

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Föreläsningar [x]

Seminarier [ ]

Laborationer [x]

övningar [x]

Projekt [x]

Litteraturkurs som
självstudier

[ ]

Studiebesök [ ]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Undervisningsformer

Skriftlig tentamen [x]

Muntlig tentamen [ ]

Skriftlig rapport [x]

Inlämningsuppgifter [x]

Seminarieföredrag
av deltagarna

[x]

övrigt [ ]

Kommentarer
(svenska):

Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig
rapport. Rapport och muntlig redovisning om ray tracing
projektet.

Kommentarer
(engelska):

Written exam. Mandatory laboratory exercises with report. Ray
tracing project with oral and written report

Betygsskala: Underkänd, godkänd

Examinationsformer

Svenska:

Behörighetskrav
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Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046 - 222 72 00

Engelska:

Svenska: Grundkurser i fysik och matematik

Engelska: Basic physics and mathematics

Förutsatta förkunskaper

Svenska:
Engelska:

Urvalskriterier

Litteratur: E. A. Saleh and M. C. Teich, B.: Fundamental of Photonics.

Kommentarer
(svenska):

Kommentarer
(engelska):

Litteratur

Svenska:
Engelska:

Övrig information

Kurskod: ??0037F

Begär kurskod: (x)Kursen är tänkt att bli publik, och därmed ska den få en
kurskod.
( )Kursen ska enbart användas internt på institutionen för
någon enstaka doktorand, och därmed blir den inte publik och
kan inte bli föremål för ersättning.

Kurskod

Inlämnad till
institutionsadministratör:

2013-01-29 23:05:38

Inlämnad till
institutionsadministratör

av:

Anne L'Huillier

Inlämnad till
handläggare:

2013-02-06 15:37:00

Inlämnad till
handläggare av:

Evert Stenlund

Datum för
fastställande:

 -  -  

Beslutad av:

 Ange fritext eller ett LUCAT-id.

Skapad: 2013-01-29

Skapad av: Lars Engström

Ändrad: 2013-02-06 15:37:00

Ändrad av: Evert Stenlund

Kursen låst för
redigering sedan:

 - -   : : 

Kursen låst för
redigering av:

Administrativ information

  

Åtgärder
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