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Endringer i rekkefølge av temaer i forelesninger og obliger

Det er nå klart at hovedtema for prosjektoppgaven i år er diffraksjon/interferens. 

Planen var opprinnelig at forelesningen om diffraksjon/interferens skulle være 19. april og at obli-
gen for uka 22. - 26. april skulle være innen diffraksjon. Men uka etter er det prosjektoppgave, og 
det ville være unaturlig at vi skulle jobbe med diffraksjon/interferens to uker etter hverandre.

Vi har derfor gjort en betydelig endring i rekkefølgen på temaene for resten av semesteret. Fredag 
19. april vil kapittel 14 om Wavelettransformasjon bli forelest, og obligen i uka 22. - 26. april er 
viet wavelettransformasjon. 

Fredag 26. april (fredagen før prosjektoppgaven) vil kapittel 12 Diffraksjon og interferens bli fore-
lest, og det blir altså hovedtema for prosjektoppgaven uka etter. Oppgaver legges ut søndag 28. april.

Øvrige endringer finner dere på kursets webside (men noen detaljer er også gjengitt i boksen 
nedenfor). Merk spesielle ordninger 16. mai siden 17. mai er en fredag. Forelesning og obliginnle-
vering er derfor skjøvet en dag fram den uka.

Krav til oblig-godkjenning
Obligkravene er justert bitte litt som følge av omleggingen. For å få gå opp til eksamen må 

	 •	minst	tre	av	obligene	1-5	være	godkjent
	 •	minst	tre	av	obligene	6-10	være	godkjent
	 •	minst	to	av	obligene	11-15	være	godkjent	(ingen	oblig	for	kapittel	12)

Dersom du har problemer med denne kabalen, ber vi deg ta kontakt med foreleser via e-mail sna-
rest, så kan vi se om vi fortsatt kan ordne opp.

To forelesninger du ikke bør miste
Forelesningen 19. april omhandler wavelettransformasjon. Dette er stoff som ikke er lett å lese 
bare på egen hånd i kapitlet som er lagt ut. Forelesningen vil være mer praktisk rettet og gi direkte 
tips til hvordan obligen kan løses. Et par timer på forelesning kan gi minst samme forkorting i 
tiden du ellers ville brukt på obligen. Stoffet er viktig.

Forelesningen uka etter, 26. april, vil være viet diffraksjon/interferens, og vil nok gå spesielt inn på 
detaljer som er relevante for prosjektoppgaven. Igjen kan det være lurt å møte opp på forelesnin-
gen for å gjøre livet litt lettere i uka etter. Husk også at det er fullt mulig på forelesningene å stille 
spørsmål om hovedlinjer eller detaljer dere ikke skjønner!

Kapittel	13	blir	forelest	10.	mai,	og	regneverkstedet	14.	mai	blir	viet	samme	kapittel.	NB:	
Innlevering senest TORSDAG 16. mai den uka!  (Skal forsøke å få ut oppgaver allerede 
mandag 6. mai slik at de som vil kan jobbe med denne obligen over halvannen uke.)

Kapittel	15	blir	forelest	TORSDAG	16.	mai	(siden	fredagen	er	17.	mai).	Regneverksted	
21.	mai	(tredje	pinsedag)	er	viet	oblig	15,	og	innleveringsfrist	er	24.	mai.


