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Numeriska metoder 7,5 högskolepoäng
Numerical Methods

Avancerad nivå, F7002R
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Avancerad nivå A1N G U 3 4 5 Rymd- och atmosfärsvetenskap Rymdteknik

Behörighet
F0007T Elektromagnetisk fältteori och F0030T Kontinuumsmekanik.  Eller m a o linjär algebra, flervariabelanalys, 
ordinära och partiella differentialekvationer, sannolikhetslära och fourierserier. I kursen behandlas problem hämtade 
från mekanik, elkretsteori, elektrostatik, termodynamik, vågrörelselära, flödesmekanik. Kännedom om Legendre- och 
Besselfunktioner är önskvärt. Erfarenhet av datorprogram MATLAB är likaså önskvärt.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Johnny Ejemalm
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Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall tillägna sig kunskap om olika numeriska metoder som är lämpliga för att behandla eller lösa vanligt 
förekommande problem inom olika tillämpningsområden inom fysiken. Studenten skall förvärva insikt i den 
problematik som kan uppstå vid användandet av numeriska metoder. Studenten skall därvidlag kunna avgöra vilken 
lösningsmetod, t ex val av algoritm, som är lämplig för lösning av problem inom de tillämpningsområden som kursen 
täcker.

Studenten skall kunna tillämpa olika lösningsmetoder för att kunna beräkna approximativa lösningar på fysikaliska 
problem. Studenten skall göra sig förtrogen med något datorprogram som hjälpmedel för numerisk analys och 
beräkningar. Detta visas genom genomförda beräkningar och skriven datakod samt val av lösningsmetod.

Studenten skall kunna värdera betydelsen av förhållanden mellan trunkeringsfel, avrundningsfel och beräkningstid. 
Detta visas genom val av parametrar för lösningar.

Kursinnehåll
Grunderna inom vetenskapliga beräkningar. Betydelsen av trunkeringsfel och avrundningsfel. Numeriska metoder för 
lösning av vanligt förekommande matematiska problem inom fysiken, såsom ordinära och partiella 
differentialekvationer, linjära och ickelinjära ekvationssystem, kurvanpassning, spektralanalys, stokastiska metoder, 
bl a Monte Carlo samt wavelets. Numeriska metoder för analys av data, såsom rymddata genererade av instrument 
på rymdfarkoster eller av jordbundna instrument. Dessutom ingår något moment som kan skilja sig från år till år, t ex 
tidsserieanalys.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Lektioner. En viktig del av kursen är inlämningsuppgifter, där studenterna enskilt ska lösa beräkningsproblem som 
uppkommer inom fysiken med hjälp av ett lämpligt programmeringsspråk såsom Matlab.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Inlämningsuppgifter av dels teoretisk karaktär och av dels modifierad eller helt nyskriven programvara. Det 
sammanvägda resultatet av inlämningsuppgifterna betygsätts med 5, 4, 3, Underkänd(U).

Övrigt
Avancerad nivå. Kunskaper från denna kurs är tillämpbara inom varjehanda efterföljande kurs där fysikaliska problem 
påträffas som inte är exakt lösbara.

Övergångsbestämmelser
Kursen F7002R motsvarar kursen RYM010

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1
Alejandro L Garcia: Numerical Methods for Physics, 2 ed, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 2000. ISBN-10: 
0139067442. ISBN-13: 978-0139067440

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Inlämningsupgifter 7,5 G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.
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