REA3011 Matematikk 3 - 2016-2017
Emnekode:
REA3011
Emnenavn:
Matematikk 3
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
REA1141 Matematikk 1
REA2071/81/91 Matematikk 2
Forventet læringsutbytte:
Studenten viser kunnskap om og forståelse for en del matematiske begreper, problemstillinger og
løsningsmetoder knyttet til stikkordene under ”Emnets temaer” nedenfor. De skal kunne beskrive
kurver, flater og legemer ved hjelp av funksjoner, vektorer og likninger, og bruke dette til å stille opp
og regne ut integraler av de nedenfor nevnte typene. De skal videre kunne bruke kunnskap om de
sammenhengene mellom de ulike typene av integraler som de tre nevnte setningene (Greens setning,
Divergenssetningen og Stokes’ setning) handler om. I forbindelse med partielle differensiallikninger
skal studenten kunne løse enkle tilfelle av likningene for endimensjonal varmeledning og for svingende
streng (endimensjonal bølgelikning).
Emnets temaer:
Kurver og flater i rommet, funksjoner med flere variable.
Partielle deriverte, lineære approksimasjoner, kjerneregelen, retningsderivert, gradient.
Dobbeltintegral, trippelintegral, variabelskifte i integraler, vektorfelt, linjeintegral, flateintegral,
Greens setning, Divergenssetningen, Stokes' setning.
Fourierrekker
Lineære 2.ordens partielle differensiallikninger med konstante koeffisienter, randverdiproblemer,
separasjon av variable, varmelikningen, bølgelikningen, d'Alemberts løsning.
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning
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Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3.-4. år) til sensurering og til utarbeidelse av
eksamensoppgaver, neste gang høst 2016.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Utsatt eksamen i august.
Tillatte hjelpemidler:
C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI).
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig kobling:
Hans Engenes
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Hans Engenes
Læremidler:
Edwards & Penney: Calculus (Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-615840-4)
Hans Petter Hornæs: Partielle differensiallikninger (kompendium)
Erstatter:
REA3002 Matematikk 30
Klar for publisering:
Ja
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