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Sammendrag

Her skriver dere et kort sammendrag av rapporten deres.
En enkel huskeregel er at sammendraget her burde være
et sammendrag av konklusjonen deres. Det vil neppe være
nødvendig å skrive mer enn et par setninger her.

To generelle merknader

0.1 Rapportens lengde

For denne rapporten settes det en makslengde p̊a åtte (8)
sider, i det formatet som denne LATEX–fila er laget i. I
disse åtte sidene telles ikke eventuelle referanser eller til-
legg/appendix.

0.2 Kode i teksten

Koder 1 og 2 viser hvordan dere bruker det egen–definerte
python–miljøet til å inkludere lengre kodesnutter i teks-
ten.

1 def euler(X now, time now, h, velocityField):
2 dX dt = velocityField(X now, time now)
3 X next = X now + h∗dX dt
4 return X next

Kode 1: Ett Euler steg forover i tid.

Notér dere bruken av “gobble”; dette er antallet ledende
mellomrom som fjernes fra hver linje dere setter inn. Si-
den Python er indenteringsavhengig vil dere kanskje m̊atte
leke med “gobble” for å f̊a koden til å se bra ut.

1 import numpy as np
2

3 def particleTrajectory(X initial, time initial, h,
↪→ time final, velocityField, integrator):

4 numberOfTimeSteps = int((time final − time initial) /
↪→ h)

5 X = np.zeros((numberOfTimeSteps + 1 + 1,
↪→∗X initial.shape))

6

7 X[0, :] = X initial
8 time now = time initial
9

10 for step in range(numberOfTimeSteps + 1):
11 h = min(h, time final − time now)
12 X[step + 1, :] = integrator(X[step, :], time now,

↪→ h, velocityField)
13 time now += h
14 return X

Kode 2: Den generelle bane–funksjonen som kalles for å
integrere forover i tid med en gitt metode.

Det anbefales at dere ikke kaster bort plass p̊a kommenta-
rer inne i disse blokkene, siden dere uansett burde beskrive
nøkkeldeler av koden i selve rapporteksten.

For å føre kode løpende i teksten bruker dere euler(X now,

time now, h, velocityField):. For kode som blir lenger enn
en linje i kolonnen er det bedre å bruke en full kode–blokk.

1 Introduksjon og teori

Denne seksjonen bruker dere til å legge frem motivasjonen
for problemet dere forsøker å løse, og dere presenterer ogs̊a
det dere regner som relevant teori.

Det er aldri helt enkelt å si hva som er rett balanse her,
men generelt burde dere ta med et kondensat som er til-
strekkelig til at rapporten/artikkelen gir mening alene.

Spesifikt for dette prosjektet er det da snakk om ligning 1
og 2 fra oppgavesettet, sammen med forklaringer av hva
disse forteller, noe diskusjon om stive vs ikke–stive lignin-
ger, litt om interpolasjon, og kort om dette med griddet
data (og da hvordan man forholder seg til de forskjellige
koordinatene).

Som sagt, det er ikke enkelt å si hva som er optimalt; det
er vanligvis bare enkelt å si i ettertid hva som ikke er s̊a
bra. Ikke tenk at dere helgarderer dere ved å ta med “alt”,
og heller ikke tenk at å skrive lite er best.

Om dere begynner å nærme dere to hele sider er det an-
takeligvis for langt, og dere kan sløyfe noe, eller gjøre ting
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mer kompakt.

2 Selve oppgavene

Et gjennomg̊aende poeng er at dere ved hvert del–resultat
m̊a ta et skritt tilbake og diskutere betydningen av det
dere har gjort. Det vil variere fra oppgave til oppgave hva
det er snakk om, s̊aklart, men generelle poeng som fy-
sisk realisme, hvordan forskjellige metoder oppfører seg
og hvilke aspekter av modellen en løsning simulerer godt
eller d̊arlig vil være gjengangere.

Et annet viktig poeng er at dere m̊a dobbeltsjekke opp-
gaveteksten. Om det st̊ar noe der det ikke sies noe om her,
s̊a er det oppgaven som dikterer hva som er rett, IKKE
dette dokumentet.

Til sist nevnes det at diskusjonene gjerne kan komme mer
kombinert i den forstand at dersom dere mener teksten
flyter bedre om dere holder an diskusjonen av oppgave
(for eksempel) 1a til etter at 1b er unnagjort, s̊a er det
helt greit. Det viktige er at diskusjonen er med, og at
teksten er god.

2.1 Oppgave 1a

• Vis en figur med banen partikkelen følger.

• Beregn den globale feilen, slik det spesifiseres i opp-
gaven, og vis et log–log plot av feilen for minst ti
forskjellige tidsskritt (her menes det ikke 10 verdier
mellom 1 og 10 sekunder).

• Finn det korteste tidsskrittet dere kan ta som fortsatt
holder den globale feilen under 10 meter.

• Diskutér.

2.2 Oppgave 1b

Følg nøyaktig de samme punktene som i oppgave 1a, men
bruk den eksplisitte trapesmetoden istedet. De følgende
punktene er i tillegg:

• For de to metodene i oppgave 1a og her i 1b finner
dere at 10 meters nøyaktighet oppn̊aes med forskjel-
lige tidsskritt. Hvor lang tid tar det å kjøre de to
metodene for sine respektive tidsskritt?

• Husk å diskutere resultatene.

2.3 Oppgave 1c

Her skal dere bruke metoden fra oppgave 1b til å løse
ligning 1 i oppgavesettet. De samme punktene som for

oppgave 1a gjelder her. I tillegg:

• Husk at global feil for denne løsningen kommer fra
den analytiske løsningen bakerst i oppgavesettet.

• N̊ar dere har log–log–plottet for flere forskjellige tids-
skritt m̊a dere forklare hvorfor den samme metoden
krever temmelig forskjellig tidsskritt for å ende opp
med samme globale feil.

• Som alltid: husk å diskutere (her faller det forrige
punktet inn under diskusjon, men det repeteres med
enda et punkt fordi det er viktig).

2.4 Oppgave 1d

Her gjelder fortsatt de samme punktene som under opp-
gave 1a, sammen med:

• Husk å plotte b̊ade banen til partikkelen og utviklin-
gen til steglengdene som solveren bruker.

• Diskuter resultatene.

2.5 Oppgave 2a

• Vis et plott av banen til en enkelt partikkel. Siden
dere ogs̊a skal teste for forskjellige start–datoer kan
dere gjerne vise dette i samme figur (med forskjellig
farge p̊a kurvene, s̊aklart.

• Diskuter resultatene deres, og gjør et poeng ut av
dette med å sammenlikne med andre grupper.

2.6 Oppgave 2b

• Lag plot p̊a kart, basert p̊a eksempelkoden, og vis
med dette tre unike partikler som starter i forskjellige
punkter, ved samme tid.

• Ogs̊a her m̊a dere huske å diskutere resultatene.

2.7 Oppgave 3a

• For 10000 partikler skal dere n̊a plotte hver partikkels
posisjon ved de spesifiserte tidene. Husk at dere alts̊a
ikke skal plotte partikkelenes baner!

• Som vanlig skal resultatene diskuteres.

2.8 Oppgave 3b

• Veldig likt til oppgave 3a, men det dere viser p̊a figu-
ren skal være partikkelkonsentrasjon, ikke plassering,
for de bestemte tidspunktene.
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• Diskusjon.

3 Konklusjon

Her avrunder dere arbeidet deres. Dere har sett p̊a et
spesifikt problem som er av reell interesse, og dere har
kommet frem til ymse resultater, basert p̊a slike og slike
undersøkelser.

Oppsummer dette i noe slik som en halv kolonne eller s̊a,
men definitivt ikke mer enn en hel kolonne.

Referanser

[1] Forfatter, tittelen, utgiver, årstall

[2] Forfatter, tittelen, utgiver, årstall

A Kode

Her legger dere den koden dere ikke vil bruke plass p̊a i
teksten men som dere allikevel mener er viktig nok til at
den burde med i rapporten. Her er det viktig at dere KUN
tar med kode dere refererer til i teksten (eksempel: i kode-
snutt ørten viser vi den essensielle delen av euler–metoden
v̊ar. I tillegg abra–kadabra viser vi ogs̊a konteksten hvori
metoden kalles).
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