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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för grundläggande egenskaper hos mekaniska och elektromagnetiska vågor
2. redogöra för det elektromagnetiska spektrumet
3. redogöra för utvalda lantmäteritekniska tillämpningar (t.ex. GNSS-signalernas modulering,
traditionella mätinstrument, signaler vid fjärranalys, laserskanning)
Färdighet och förmåga
4. utföra beräkningar på enklare optiska system inom ramen för kursens innehåll
5. förklara optiska fenomen och instrument
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. självständigt utföra, värdera och redogöra för experimentella undersökningar av optiska
vågfenomen.

Kursens innehåll

Geometrisk optik – tillämpning på optiska instrument (speciellt lantmäteritekniska
instrument), aberration
Allmän vågrörelselära, vågekvationen

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Ljusets refraktion, dispersion, interferens, reflexion, reflektans, transmission, polarisation,
spridning, strålgångens omvändbarhet
Transversella och longitudinella vågor
Mekaniska och elektromagnetiska vågor
Ljudvågor, infraljud, ultraljud, doppler-effekt
Elektromagnetiska fält och elektromagnetiska vågors spektrala uppdelning
Laserprincipen och laserklassificering
Superposition, modulering – exempel från GNSS-signalerna
Ögats optiska funktion
Interferometer, brytningsindex, interferens och diffraktion, geometrisk optik, dispersion,
mikrovågor och polarisation
Undervisning

Föreläsningar, demonstrationer, övningar och laborationer

Förkunskaper

Geodetisk mätning och beräkning 7,5 hp och Envariabelanalys för civilingenjörer 7,5 hp eller
motsvarande

Examinationsform

Skriftlig tentamen, laborationer och inlämningsuppgifter
Moment 0010 Skriftlig tentamen 5 hp, examinerar lärandemål 1-5, betyg A-F
Moment 0020 Laborationer 1,5 hp, examinerar lärandemål 4-6, betyg U, G
Moment 0030 Inlämningsuppgifter 1 hp, examinerar lärandemål 1-5, betyg U, G

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0010 Skriftlig tentamen
0020 Laborationer
0030 Inlämningsuppgifter

5 hp

Betyg: AF

1,5 hp

Betyg: UG

1 hp

Betyg: UG

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

