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Oppgave 1.

En plan ramme med ytre belastning og opplagerbetingelser som vist i fig-
uren, skal beregnes ved hjelp av kraftmetoden. Aksial- og skjærdeformasjoner
skal neglisjeres, og vi skal kun ta hensyn til 1. ordens bøyedeformasjoner.
Lengden av rammedelene BC og CD er L, mens rammedel AB har lengde
L/2. Bøyestivheten EI er den samme i alle rammedeler.

(Fortsettes side 2.)
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(a) Vurdér om rammen er statisk bestemt, statisk underbestemt (i s̊a
fall hvor mange ganger) eller statisk ubestemt (i s̊a fall hvor mange
ganger). Angi et statisk bestemt grunnsystem med eventuelle statisk
ubestemte krefter.

(b) Forklar hvordan kraftmetoden kan benyttes til å beregne ukjente op-
plagerkrefter (og opplagermomenter). Still opp, p̊a generell form,
betingelseslikningene (fleksibilitetsrelasjonene) som de ukjente kreftene
kan beregnes fra (utledning kreves ikke). Forklar hva symbolene (størrelsene)
som som inng̊ar i en av relasjonene, st̊ar for.

(c) Det kan vises at opplagerkreftene ved D er RDH = C1P (horisontalt,
rettet mot venstre), med C1 = 23/339, og RDV = C2P (vertikalt,
rettet oppover), med C2 = 25/113. Beregn de øvrige opplagerkreftene.

(d) Beregn og tegn opp momentdiagram for rammen. Indikér momentret-
ninger i diagrammet. Skissér ut fra dette tilnærmet form p̊a rammens
bøyelinje.

Oppgave 2.

EIBD →∞ EIDH →∞

Rammen i figuren, med geometri, laster og opplagerbetingelser som vist,
skal undersøkes for knekning i papirplanet. Det skal kun tas hensyn til
bøyedeformasjoner. Rammedelene AB, CD og GH har bøyestivhet EI,
mens rammedelene BD og DH er uendelig stive (EIBD →∞, EIDH →∞).

(a) Diskutér kort konstruksjonens knekningsmuligheter i planet.

(b) Benytt differensiallikningen basert p̊a linearisert 2. ordens teori til å
etablere knekningsbetingelsen for systemknekning i planet. (Hint: Den
laveste (positive) løsningen av tan(kL) = 3kL/2 er tilnærmet gitt ved
kL = 0.967.)

(c) Still opp uttrykk for knekklast for tilfeller som skyldes lokal knekning
i planet (beregning kreves ikke). Angi hvilken av knekklastene under
(b) og (c) som er den kritiske (avgjørende).

SLUTT

(Fortsettes side 3.)



Eksamen i MEK3500/4500, Onsdag 6. desember 2006. Side 3

VEDLEGG

• Arbeidslikningen (virtuelt arbeids prinsipp) for en bjelke (langs x-
aksen) uten torsjon kan skrives
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• Knekklasten, Fkr, for en aksialbelastet søyle er gitt ved

Fkr =
π2EI

L2
k

,

der Lk er søylens knekklengde.

SLUTT


