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Situering
Het maken van een eindige elementenanalyse is meer dan het importeren van een
CAD model en het bekijken van rekenresultaten. De cursus heeft als doel enerzijds de
basisbegrippen van eindige elementenanalyse aan te reiken en anderzijds inzicht te
brengen in het gebruik, de aandachtspunten en de beperkingen van een eindige
elementensoftware in bouwkundige toepassingen.

Inhoud
Basisbegrippen van de Eindige Elementenmethode
• De continuümformulering van de lineaire elasticititeitstheorie
• Elementformuleringen
• Het oplossen van de algemene uitdrukking van het evenwicht
Gebruik van een eindige elementensoftware
• Preprocessing
• Materiaalgedrag
• Randvoorwaarden
• Meshtechnieken
• Berekeningsmethodes
• Post processing

Begincompetenties
Kennis van CAD en sterkteleer

Eindcompetenties
1
2
3
1

De basisbegrippen van de eindige elementenanalyse begrijpen.
Praktische kennis van het gebruik van Abaqus hebben.
Inzicht hebben in de manier van modelleren en resultaten kritisch kunnen
interpreteren.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
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Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Groepswerk, hoorcollege
Leermateriaal
Nederlandstalige syllabus
Door de studenten zelf af te drukken (10€)
Abaqus Student Edition Software en Documentatie

Referenties
Reddy, J.N., An Introduction to the Finite Element Method (2005)
Logan, D.L., A First Course in the Finite Element Method (2010)
Abaqus Manual, Simulia (2017)

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De lesgevers zijn bereikbaar voor en na de lessen, op afspraak via e-mail.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek.
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van werkstukken.
Frequentie: Meerdere werkstukken.
In de tweede examenperiode is enkel bijwerken van de werkstukken mogelijk. Het is
niet mogelijk op dat ogenblik nog te starten.

Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie: 50% Niet periodegebonden evaluatie: 50% De
beoordeling en het tot stand komen van de eindquotatie gebeurt via het wiskundige
gemiddelde volgens de toegekende coëfficiënten. Wanneer men niet deelneemt aan de
evaluatie van één of meer onderdelen of minder dan 7/20 heeft voor één van de
onderdelen kan men niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel.
Indien de eindscore toch een cijfer van tien of meer op twintig zou zijn, wordt dit
teruggebracht tot het hoogste niet-geslaagd cijfer (9/20)
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