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KURSPLAN 

 
 
Kursplan för kursen Avancerad statistisk termodynamik och 
molekylsimulering, NAKE016 
Engelsk titel: Advanced Statistical Thermodynamics and 
Molecular Simulation 
 
Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå 2017-10-
25. Kursen ges på forskarnivå och omfattar 7,5 högskolepoäng 
 
Lärandemål 
Kursens mål är att ge en fördjupad förståelse för statistiskt mekaniska teorier, metoder 
och verktyg. Kursens mål är även att brygga mikroskopiska egenskaper hos enskilda 
partiklar (statistisk mekanik) till makroskopiska egenskaper (termodynamik). Ett delmål 
i kursen är också att bygga upp en förståelse för samband mellan växelverkan och 
dynamik och hålla sig à jour med forskningsläget. Efter genomgången kurs ska 
deltagaren kunna: 

Kunskap och förståelse 
• Redogöra för och applicera avancerade statistisk mekaniska principer på ensembler av 

molekyler. 
• Beskriva sambandet mellan statistisk mekanik och termodynamik. 
• Förstå sambandet mellan mikroskopisk växelverkan och dynamik. 

Färdighet och förmåga 
• Redogöra för numeriska metoder såsom Integralteorier, Densitets-funktional-teorier, 

Molekyldynamik, Metropolis Monte Carlo och Brownsk dynamik. 
• Använda avancerade statistisk mekaniska verktyg för att med, såväl som utan, hjälp av 

datorprogram beräkna egenskaper, både statiska och dynamiska, hos makroskopiska 
system. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
• Tolka resultat från numeriska beräkningar och bedöma felkällor. 
• Beskriva och återge approximativa statistisk-mekaniska teorier för vätskor och 

lösningar, samt kunna redogöra för dessa approximationer och dess begränsningar. 
 
Kursinnehåll 
Kursen startar med en repetition av statistisk-mekaniska begrepp, metoder och verktyg. 
Kursen går sedan igenom mer avancerade teorier för vätskor och lösningar, 
simuleringsmetoder samt transportegenskaper och dynamik hos vätskor. Kursen ges i 
temaform med föreläsningar och självstudier samt laborationer och rapportskrivning 
som belyser de olika föreläsningstemana. 
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Undervisningsformer 
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och självstudier. Kontinuerligt i 
kursen gång genomförs flera obligatoriska laborationer, vilka redovisas skriftligen. 
 
Examination 
Examinationen baseras på skriftliga laborationsrapporter. 
 
Betygsgrader 
Betygsgraderna på kursen är godkänd eller underkänd. För godkänt resultat krävs 
godkända skriftliga rapporter för samtliga laborationer. 
 
Undervisningsspråk 
Om det finns minst en icke svenskspråkig deltagare ges kursen på engelska. Annars ges 
kursen på svenska eller engelska. 
 
Förkunskapskrav 
Antagen till forskarutbildning i kemi, fysik eller motsvarande ämne, med förkunskaper 
motsvarande masterkursen KEMM38 ”Statistisk termodynamik och molekyl-
simulering”. 
 
Övriga upplysningar 
Kursen kan inte tillgodoräknas tillsammans med ”Statistisk termodynamik” (15 hp) eller 
”Statistisk Mekanik med fokus på vätskor, lösningar och kolloidala system” (15 hp) från 
Göteborgs Universitet. 


