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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten ha och kunna visa:
• MATLABs fördelar och begränsningar
• MATLABs data- och filtyper
• programspråkets syntax och regler för programmering
• felkällor och felhantering i MATLAB

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• hantera matriser och använda matrisoperationer
• skriva egna funktioner och program i MATLAB
• implementera matematiska modeller och algoritmer
• presentera och visualisera beräkningsresultat
• upptäcka och korrigera olika typer av fel
• korrekt använda inbyggda funktioner i MATLAB

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att kritiskt granska och värdera:
• val av inbyggda funktioner och sätt att visualisera resultat
• erhållna beräkningsresultat avseende relevans och rimlighet
• det egna valet av problemlösningsmetodik och handhavande av verktyget.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik D. 
(Områdesbehörighet 8 / A8)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell datorbaserad examination.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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KURSPLAN

Kurskod: PML100

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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Kursens innehåll
Kursinnehåll:
• MATLABs syntax och ett urval grundläggande inbyggda funktioner
• grafik och visualisering
• linjär algebra, matriser och vektorer, matrisoperationer och linjära ekvationssystem
• sant/falskt, villkorssatser och slingor/loopar
• nollställen och ekvationslösning
• interpolation
• anpassningar i MATLAB
• import och export av data till/från MATLAB
• symbolisk matematik i MATLAB
• hantering av derivator, integraler och differentialekvationer
• statistiska analyser i MATLAB
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