
SI1141 Fysikens matematiska 
metoder, kurs I 6,0 hp
Mathematical Methods in Physics, Course I

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för SI1141 gäller från och med VT11

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Grundnivå

Huvudområden
Fysik,Teknik

Särskild behörighet
Rekommenderade förkunskaper: De två inledande årens kurser i matematik och vektor-
analys eller motsvarande kunskaper.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Lärandemål
Kursens mål är att lära de studerande formulera ekvationer, rand- och begynnelsevillkor 
från fysikaliska problemställningar, sedan lösa problemet med analytiska eller numeriska 
metoder och slutligen göra en fysikalisk tolkning av resultatet. Huvudvikten ligger på prob-
lem som leder till de vanligaste andra ordningens partiella differentialekvationer.

Kursinnehåll
Fysikaliska problem som leder till olika typer av differentialekvationer, t.ex. vågekvationen, 
Laplaces och Poissons ekvation. d’Alemberts lösning för vågekvationen, variabelseparation 
eller Fouriers metod. Hilbertrum, spektralteori i funktionsrum, egenvärdesproblem och 
Sturm-Liouville-system. Variabelseparation i kartesiska, cylindriska och sfäriska koordi-
nater resulterar i nya speciella funktioner, t.ex. besselfunktioner, legendrepolynom och 
klotytfunktioner. Numeriska metoder som t.ex. finita differensmetoder och finita element-
metoder.

Kurslitteratur
G. Sparr and A. Sparr, Kontinuerliga system, Studentlitteratur, Lund (2000) together with 
the corresponding "Övningsbok".

Examination
 • TENA - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
En tentamen (TEN1; 6 hp), som normalt är skriftlig.

Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.
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