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Simulation and modelling
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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Huvudområde:
MTA (Maskinteknik)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2014-12-10 och gäller från
vårterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Maskinteknik 75 hp inklusive materialtekniska kurser 15 hp, hållfasthetslära 7,5 hp, linjär algebra 7,5
hp, Finita Element Metoden 7,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål
Kursens mål är att de studerande skall tillägna sig kunskaper om vanligt förekommande
materialmodeller och beräkningsmetoder och att kunna tillämpa dessa med Finita Element Metoden
(FEM).

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för grundläggande tensoranalys med kartesiska tensorer
- redogöra för viskoelasticitetsteori och anisotrop elasticitet
- kunna analysera, både analytiskt och med FEM, enklare problem med viskoelastisk eller elastiskt
anisotrop materialbeskrivning
- redogöra för olika vanligt förekommande flytvillkor
- redogöra för gummielasticitet samt för analys med hänsyn till stora deformationer.
- redogöra för explicita och implicita metoder för att analysera transienta dynamiska förlopp
-utföra dynamisk analys av mekaniska system med FEM
-redogöra för linjär brottmekanisk analys samt kunna tillämpa FEM för att analysera brottmekaniska
problem
-redogöra för hur kontaktanalys kan utföras med FEM.

Innehåll
Kursen består till lika stora delar av föreläsningar och övningar i datorsal. Vid övningarna behandlas



främst kursens obligatoriska inlämningsuppgifter.
Föreläsningarna behandlar följande moment:
- Grundläggande tensoranalys med kartesiska tensorer
- linjär viskoelasticitetsteori, anisotrop elasticitet, flytvillkor samt plasticitetsteori.
- Teori för stora deformationer samt gummielasticitet
- Linjär brottmekanisk analys, beräkning av spänningsintensitetsfaktorer
- Kontaktanalys med FEM
- Dynamisk analys med FEM.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Examination sker i form av inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd, 3 (Godkänd), 4 (icke utan beröm godkänd) eller 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 i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

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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