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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2014-03-12 och
gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: EMGA13
Strömningsmekanik, 7.5 hp
(Fluid Mechanics, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.

Behörighetskrav
Matematik D, Fysik B och Kemi A (områdesbehörighet 8) eller Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1
(områdesbehörighet A8).

Huvudområde
MEI (Miljö- och energisystem)

Lärandemål

Kursen behandlar begrepp och metoder som används ingenjörsmässigt för att beskriva respektive skatta eller
beräkna kraftverkan mellan en fluid och dess omgivning, under stationära förhållanden.

Efter genomgången kurs skall studenten:

kunna bestämma krafter och spänningar som uppträder i typiska, ingenjörsmässiga problemformuleringar inom
grundläggande strömningsmekanik: statiska krafter på plana och buktiga ytor, deplacementskrafter, krafter i
ytor mot förbiströmmande fluider och krafter som uppträder i exempelvis munstycken och diffusorer.

kunna beskriva innehållet i begrepp som är vanligt förekommande i denna kontext, som exempelvis Newtonsk
fluid, skjuvspänningshastighet, normalspänning, tryckcentrum, deplacementskraft, Reynolds tal och
friktionskoefficient

kunna redogöra för fysikaliska fenomen och egenskaper som är av betydelse för kraftverkan, som till exempel
inverkan av viskositet, ytspänning, densitet, tryck, hastighetsgradienter och rörelsemängdflöde.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Tyngdpunkten i innehållet ligger på beräkning av stationär kraftverkan i stillastående och strömmande
Newtonska fluider. Tillämpningar kan vara bestämning av krafter på plana och buktiga ytor nedsänkta i fluider,



krafter som uppstår p.g.a. strömning genom rörböjar, kontraktioner och expansioner samt av krafter som
uppträder vid framdrivning av farkoster.

Kursen innehåller
- Newtons lagar och grundläggande vektoralgebra
- Beskrivning av fluiders egenskaper som densitet, viskositet och egenskapernas temperaturberoende
- Begreppet kontrollvolym
- Tryckbegreppet
- Tekniker att bestämma statiska tryckkrafter på plana och buktiga ytor
- Deplacementskrafter
- Ytspänning
- Rörelsemängdflöde
- Begreppet no-slip
- Skjuvspänning och skjuvspänningshastighet
- Beräkning av drag och lift

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Examinationen består av skriftligt tentamen.

Betyg

Kursen bedöms med betygsgraderna Underkänd, 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd) och 5 (Med beröm
godkänd).

Kvalitetsuppföljning

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och kursvärderingsdiskussioner i grupp.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
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