
Vektoranalys TATA44
Kurs-PM, HT 20221

1 Kontakt

Grupp Lektionsledare Mejladdress

MAT2, Y2.a David Rule (examinator) david.rule@liu.se
MED2 Johan Thim johan.thim@liu.se
Y2.b Fredrik Andersson fredrik.a.andersson@liu.se
Y2.c, Yi2 Lars Alexandersson lars.alexandersson@liu.se

Du kan även ringer examinatorn p̊a 013-28 14 99. All information och material för
kursen kommer finnas tillgängligt via kurshemsidan:

https://courses.mai.liu.se/GU/TATA44/

Se användningsvillkoren i avsnitt 4 som gäller undervisningsmaterial tillgänglig via
kurshemsidan.

2 Kursinneh̊all

Kursen är värd 4 högskolepoäng. De övergripande målen av kursen är:

• att studenterna lär sig förtrogenhet med den grundläggande vektoranalys som
används inom tekniska ämnen s̊asom ellära, mekanik och strömningslära;

• att studenterna f̊ar en bra intuition för vektoranalys som stödjer sin matema-
tisk först̊aelse och sin förmåga att lösa problem;

• att studenterna kan följa och framföra rigorösa matematiska argument i vek-
toranalys som löser problem de inte nödvändigtvist har sett tidigare.

Det matematiska inneh̊allet är följande:

A. Vektorfält, kurvor och ytor. Normaler till ytor och tangentplan. Gradient,
divergens och rotation;

B. Ytintegraler, areor av buktiga ytor, flöde och Gauss sats;

C. Gauss sats och singulära vektorfält;
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D. Kurvintegraler och Greens formel;

E. Rotation och Stokes sats;

F. Potentialfält;

G. Kroklinjiga koordinater;

H. Gauss och Stokes sats i kroklinjiga koordinater.

Ändringar i kursinneh̊allet kan ske p̊a grund av tidsbrist, studentgruppens särskilda
behov eller dylikt.

Tillämpningar Vektoranalys utvecklades mot slutet av 18-hundratalet av den
amerikanske matematiska fysikern J. Willard Gibbs och sedan dess har vektoranalys
varit ett viktigt verktyg i mekanik, strömningslära (fluidik) och inte minst elektro-
magnetism. Viktiga ekvationssystem s̊asom Maxwells ekvationer, Navier-Stokes ek-
vationen och Lorentz ekvationen blir enklare att analysera med hjälp av vektoranalys
och fysiska lagar som Biot-Savarts lag och Gauss’ lag uttryckas enklast med hjälp
av vektoranalysen.

Förkunskaper Linjär algebra, en- och flervariabelanalys, väl inhämtade.

3 Kurslitteratur

Huvudboken för kursen är:

[1] A. Ramgard, Vektoranalys (3:e uppl.), Teknisk högskolelitteratur i Stockholm,
Stockholm 2000.

Lektionsuppgifter tas fr̊an [1] och kompendiet:

[2] M. Nikoltjeva-Hedberg, Exempelsamling i vektoranalys, MAI

Det kan även vara nyttigt att ha tillg̊ang till:

[3] H.M. Schey, Div, grad, curl and all that (third edition), W.W. Norton & Com-
pany, New York 1997.

[4] M. Lovrić, Vector Calculus, Addison-Wesley Ltd., Ontario 2005.

[5] A. Persson & L.-C. Böiers, Analys i flera variabler (tredje upplagen), Student-
litteratur, Lund 2005.

[6] D.E. Bourne & P.C. Kendall, Vector Analysis and Cartesian Tensors, Thomas
Nelson & Sons Ltd., Edinburgh 1977.

Det finns ocks̊a många bra engelskspr̊akiga böcker om vektoranalys (vector calculus)
i biblioteket.
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4 Undervisning

Kursen best̊ar av 9 föreläsningar och 14 lektioner och uppdelas i 9 moduler. Varje
modul best̊ar av en föreläsning och en eller tv̊a lektioner.

Föreläsningar

Det finns schemalagda tider för föreläsningar och i de presenteras materialet som se-
dan tas upp i följande lektionerna. Det finns ocks̊a ett dokument för varje modul med
föreläsningsanteckningar, länkar till inspelade videoklipp, och uppgifter. De fungerar
som ett komplement till föreläsningarna eller stöd vid repetition inför tentan (samt
underlag till lektionerna) men närvaro vid föreläsningarna är fortfarande en obliga-
torisk del av kursen. Materialet skapades under pandemin med mycket tidspress, s̊a
man kan förvänta sig att de är lite bristfälliga, men jag uppskattar alltid förslag p̊a
ändringar i texten. Videoklipp kommer inte uppdateras för tillfälligt, men st̊ar kvar
p̊a webben s̊a länge närvaro i föreläsningarna är bra.

Lektioner

Efter föreläsningar i modulens dokument finns det uppgifter (uppdelat i en eller tv̊a
lektioner). Ni ska förberedda er för varje lektion genom att b̊ade delta i motsvarande
föreläsningen och och gör s̊a mycket ni kan av uppgifterna. Se till att spendera lite
tid med varje uppgift. Det är viktigt att fundera först själv p̊a en uppgift man inte
kan lösa själv innan man ber om hjälp.

Användningsvillkor

Materialet som finns tillgängligt via kurshemsidan delas ut under villkoret att ma-
terialet endast används för personligt, icke-kommersiellt bruk. Materialet f̊ar inte
omarbetas eller spridas vidare utan författarens skriftligt tillst̊and. Genom att lad-
da ned materialet fr̊an hemsidan godkänner du de här användningsvillkoren. Om du
som student registrerad p̊a kursen inte godkänner användningsvillkoren m̊aste du
kontakta examinatorn.

Lärarundantaget

Precis som i många andra länder har Sverige en l̊ang tradition av en arbetsfrihet för
lärare och forskare inom högskolor och universitet som kallas för den akademiska fri-
heten. Skälen att den finns är många, men en av de viktigaste är att samhället drar
nytta av att forskning och undervisning är oberoende av politiska och ekonomiska
makter. Den akademiska friheten är b̊ade en frihet och ett ansvar: I Sverige och i
synnerhet i Linköpings universitet säger det Upphovsrättsliga lärarundantaget att
läraren beh̊aller b̊ade den idealiska och ekonomiska rättigheten till undervisningsma-
terial som läraren producerar, men det innebär ocks̊a att läraren har ansvar för mate-
rialets kvalitet och vetenskapligt grund. Universitet har en begränsad nyttjanderätt
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till material som är administrativt i karaktär, men inte föreläsningsanteckningar,
inspelade videoklipp och dylika verk om igen särskild överenskommelse har under-
tecknats.

5 Examination

Examinationen best̊ar av en skriftlig tentamen p̊a 6 uppgifter. För godkänt p̊a ten-
tamen krävs minst 8p. Betygssättning: betyget n f̊as med minst 3n − 1 poäng.
Betygsskala: för godkänt p̊a kursen krävs betyg 3, 4 eller 5.

En student som vill skriva en tentamen måste först anmäla sig under respektive
anmälningsperioden. Det görs till exempel via Studentportalen. Det är studentens
ansvar att anmäla sig.

6 Kursvärdering

Studenterna är alltid välkomna att kontakta mig med feedback eller för att dis-
kuterar kursens utformning. Konstruktiv feedback hjälper att förbättra kursen och
säkerställer att ni kan p̊a bästa möjliga sätt uppn̊a kursens m̊al. Kom ih̊ag att jag
som lärare är intresserad av er inlärning och därför är reflektioner om din inlärning
värt mycket mer än antingen positiva eller negativa värderingar.

Den aktuella kursen konstrueras efter samtal med före detta läraren och gamla
studenter.

EvaLiUate

Efter varje kurstillfälle ordnar Universitetet en kursvärdering i ett system som kallas
för EvaLiUate. Enligt Högskoleförordningen är jag skyldig att informera studenter
om eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen. Jag har inte
fattat n̊agot beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

I fallet du lämnar in skriftlig feedback till universitetet som kan direkt eller
indirekt kopplas till en individ (t.ex. en lärare eller annan student) har individen rätt
enligt Dataskyddsförordningen att f̊a all information om varifr̊an universitetet fick
den. Enligt DNR LIU-2019-02029 g̊ar det inte att garantera fullständiganonymitet
i dataskyddsförordningens mening för studenterna vid kursvärdering. Det är inte
heller omöjligt att feedback kan avanonymiseras genom offentlighetsprincipen.
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