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	Vem?: Jesper Thorén, studierektor MAI
	Kurs: TATA71 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system, 6hp
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: 
	Besked: 
	Detaljer: Kursen får en ny examinator under ht2017 och har ett par justeringar av texten i kursplanen och IUAE-matrisen han vill göra. ---Organisatoriska ändringar i kursen: Ny examinator (Hans Lundmark, från ht 2017) och ny kursbok, samt att ta bort lektioner i datorsal (som enligt föregående examinator inte har fungerat så bra, och börjar spela ut sin roll nu när studenterna i så hög grad har tillgång till datorer och programvara privat). Användning av dator försvinner inte ur kursen; det kommer att förekomma på föreläsningarna och i övningarna ändå. Ytterst marginella ändringar i själva kursinnehållet; det blir lite mer tid över till att fördjupa sig i de andra sakerna ifall datorlektionerna plockas bort. Nedanstående ändringar av mål och innehåll är framför allt till för att förtydliga.Ändrade avsnitt i kursplanen:Mål: Att den studerande skall nå fördjupade kunskaper och färdigheter inom teorin för ordinära differentialekvationer (ODE) och tidskontinuerliga dynamiska system.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:- Använda några av de klassiska metoderna för att hitta exakta lösningar till ODE.- Göra kvalitativa undersökningar av dynamiska system (främst i två dimensioner); fasporträtt, stabilitet hos jämviktspunkter.- Ställa upp och analysera ODE utgående från enkla modeller i fysik, kemi och biologi.Organisation: Undervisningen består av föreläsningar och lektioner.Kursinnehåll:- Några exakta lösningsmetoder för vissa typer av ODE.- Satser om lösningars existens och entydighet.- Fundamentalmatris för ett linjärt system av ODE.- Exponentialfunktionen för matriser.- Tidskontinuerliga dynamiska system (system av autonoma första ordningens ODE).- Linjära dynamiska system: exakt lösning, fasporträtt, klassifikation.- Ickelinjära dynamiska system: fasporträtt, linearisering kring jämviktspunkter, stabilitet, gränscykler, bifurkationer.- Diverse exempel på tillämpningar.- Orientering om numerisk och symbolisk lösning av ODE med hjälp av dator.- Orientering om Poincaréavbildning, tidsdiskreta dynamiska system och kaosteori.Kurslitteratur:D. K. Arrowsmith & C. M. Place, "Dynamical Systems: Differential Equations, Maps and Chaotic Behaviour" (Chapman & Hall/CRC, 1992).Ändringar i IUAE-matrisen:1.1I och U: Metoder för exakt lösning och/eller kvalitativ analys av ordinära differentialekvationer. Matematisk modellering.A: En- och flervariabelanalys, linjär algebra.[Tidigare stod det samma som under "kursinnehåll", men det känns onödigt detaljerat att kopiera in allt detta här, eller? Ska hellre anknyta till det som står under "mål"?]2.1Allmän matematisk problemlösningsförmåga.[Borde inte UPG1 också stå med i EXAKOD-kolumnen tillsammans med TEN1, på alla tre ställena?]
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