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1 DiploMat1

1.1 Skema

Skema

� Kursets 13 uger forløber normalt efter følgende skema

Tidspunkt Aktivitet
Mandag kl. 8.00 - 8.30 Forelæsning
Mandag kl. 8.40 - 9.10 Forelæsning
Mandag kl. 9.30 -12.00 Klassetime

� Dog er der i semesteruge 6 og 12 ingen forelæsninger.

� I uge 6 arbejdes med komplekse tal.

� I uge 12 arbejdes med differentialligninger.

1.2 Den ugentlige undervisning

Den ugentlige undervisning

� Forelæsningerne i DiploMat1 er opdelt i 3 forelæsningshold: Byg + Bygde-
sign, Maskin + IT og Kemi + Elektro. Der er i alt 12 klasser.

� Opgaveregningen og klassetimen foregår klassevis.

� Ugeseddel udleveres hver uge. Kan også hentes på hjemmesiden:

http : //www.mat.dtu.dk/education/01906/

� Opgaveregning foregår med stor brug af computeralgebraprogrammet
Maple.
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1.3 Projekterne

Projekterne

� I semesteruge 6 og 12 holdes ingen forelæsninger.

� I semesteruge 6 arbejdes med emnet Komplekse Tal.

� I semesteruge 12 arbejdes med emnet Differentialligninger.

� Udstrakt brug af Maple.

� Løse en række opgaver, der skal afleveres uge 7 (projekt 1) og 13 (projekt
2).

� Man må give og modtage hjælp fra hinanden, men afleveringerne skal
være selvstændigt formulerede!

� Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen for de to projekter. Denne
karakter bidrager med 15% af kursuskarakteren.

1.4 Hjemmeopgaver

Hjemmeopgaver

� Aflevering af hjemmeopgaver er obligatorisk.

� 4 sæt hjemmeopgaver, der afleveres uge 3, 5, 9 og 11.

� Sættene skal regnes individuelt. Man må give og modtage hjælp fra hi-
nanden, men afleveringerne skal være selvstændigt formulerede!

� Første sæt afleveres mandag den 15. september kl. 9.30.

� Samlet karakter for de 4 sæt efter 7-trins-skalaen. Tæller med vægten
15% i kursuskarakteren.

1.5 Maple

Maple

� Maple bruges overalt hvor det giver mening.

� Men det er matematik man skal lære.

� Ved den skriftlige prøve stilles også opgaver, der forudsætter kendskab
til Maple.

� Maple kan til eget brug hentes på adressen

http : //www.gbar.dtu.dk/so f tware
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1.6 Skriftlig prøve

Skriftlig prøve

� Fredag den 8. december holdes en 2-timers skriftlig prøve. Tæller med
vægten 70% i kursuskarakteren.

� Alle hjælpemidler (inkl. lommeregner eller bærbar computer) er tilladte.

� Men mellemregninger skal anføres i rimeligt omfang!

1.7 Karakteren for kursus

Karakteren for kursus

� Karakteren for kursus udregnes efter formlen

0.15 � hjemmeopgaver+ 0.15 � projekter+ 0.7 � totimersprøve

� Dog må ingen af de 3 karakterer være �3.

� Der må ikke rundes op til karakteren 02.

1.8 Medbring første dag

Medbring første dag mandag den 1. september kl. 8.00

� CampusNet brugernavn og adgangskode.

� Maple-bogen og lærebogen: Matematik for Ingeniører.

� Husk, at al kursusinformation findes på kursushjemmesiden

http : //www.mat.dtu.dk/education/01906/
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