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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
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Mål Efter genomförd kurs skall studenten
1. kunna redogöra för de grundläggande begreppen inom optimeringslära
2. kunna visa praktisk färdighet i lösning av optimeringsproblem, såväl manuellt som med
dator
3. kunna behandla principer för modellformulering

Kursens innehåll Introduktion:
Optimeringsproblem, exempel på tillämpningar med ekonomiska aspekter, matematiska
modeller
 
Linjär optimering:
Geometrisk tolkning, simplexmetoden, dualitet i linjär programmering, känslighetsanalys
 
Nätverksoptimering: Transportproblemet, uppspännande träd-problemet, billigaste vägar,
flöden i nätverk, handels- resandeproblem, heltalsprogrammering
Deterministisk dynamisk programmering

Undervisning Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektionsövningar.

Förkunskaper Matematik för ingenjörer 10p (7,5 hp)eller Linjär algebra 5p (7,5 hp)eller motsvarande.
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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Examinationsform 0010 Tentamen, 6hp
0020 Inlämningsuppgift, 1,5 hp

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 6 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgift 1,5 hp Betyg: AF


