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EXPERIMENTELL FYSIK FAF280
Physics Experiments

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: F2. Kursansvarig: Jörgen Larsson,
Jorgen.Larsson@fysik.LTH.se, Atomfysik. Rekommenderade förkunskaper: FAF231
Fysik � vågor och vågutbredning, FAF240 Fysik � kvantfenomen och nanoteknologi samt
FFF100 Termodynamik och elektroniska material. Prestationsbedömning: Muntliga och
skriftliga projektredovisningar. Övrigt: Max 24 deltagare. Två tredjedelar reserveras för
2002 års studieordning. Urval sker efter uppnådda poäng i utbildningen. Hemsida:
http://kurslab.fysik.lth.se/Kurser/index.htm.

Mål
Kunskapsmål
Fördjupad kännedom om experimentella metoder och experimentellt arbete inom fysik
inkluderande planering och genomförande av experiment, databehandling och
presentation av data.

Färdighetsmål
Utökad förmåga att planera och genomföra experimentellt arbete. Utökad erfarenhet av
projektredovisning.

Attitydmål
Få en bättre insikt om betydelsen av experimentellt arbete för utvecklingen av såväl
teknologi som forskning.

Innehåll
Föreläsningar som fokuserar på experimentell metodik, felgranskning och
rapportskrivning.

Laborationer ämnade att ge kursdeltagarna kunskaper i experimentell metodik, vilka kan
tillämpas i projekten.

Projekt vilka anknyter till kursmaterialet i FAF231, Fysik � vågor och vågutbredning,
FAF240, Fysik � kvantfenomen och nanoteknologi, FFF100, Termodynamik och
elektroniska material. Projekten kan också ge viss insikt i verksamhet vid de
experimentella forskningsavdelningarna vid Institutionen för Fysik.

Projektförslag kommer att lämnas från de experimentella avdelningarna vid LTH Fysiska
institutionen. Flera projektförslag kan lämnas från en avdelning. Studenterna kan sedan i
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samråd med kursansvarige välja ett projekt som genomförs under handledning av en eller
två personer ifrån avdelningen som ansvarar för projektet. Det finns frihet för
avdelningarna att utforma projekt som är anpassat för den speciella forskningen man vill
fokusera på. Projekten omfattar ett planeringsmöte, samt 4�5 laborationstillfällen om 4�5
timmar. Beroende på hur självständiga projekten är kan avdelningarna välja att ha en
handledare till en eller två grupper.

Litteratur
Material från kursböckerna i de obligatoriska kurserna FAF231, Fysik � vågor och
vågutbredning, FAF240, Fysik � kvantfenomen och nanoteknologi, FFF100,
Termodynamik och elektroniska material, samt laborationshandledningar och
projektbeskrivningar. De senare utvecklas av projekthandledaren under kursens gång.


