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Oppgave 1 (vekt 30%)
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De to uendelig stive stavene AB og BC er
forbundet med en rotasjonsfjær med stivhet
kr i punktet B. Punktene B og C er dessuten
sideveis støttet av to fjærer med fjærstivheter
henholdsvis k1 og k2. En ytre vertikal last P
virker i punktet C.

Skriv ned et nøyaktig uttrykk for den totale
potensielle energien for dette systemet i
deformert tilstand.

Anta at deformasjonene er små og beregn de
kritiske lastene og tilhøerende knekkformer for
dette systemet gitt at k1 = 2k , k2 = k og
kr = kL2.

Undersøk stabilitet for den udeformerte til-
standen når P økes fra null til en verdi 6kL.

(Fortsettes på side 2.)
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Oppgave 2 (vekt 30%)
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En kontinuerlig bjelke med
bøyestivhet EI har opplager-
betingelser og belastning som
vist i figuren. I pkt. A er bjel-
ken forbundet med en elastisk
torsjonsfjær med fjærstivhet k.

a) Hvilke krav må formfunksjonene som brukes i Rayleigh-Ritzmetoden
tilfredsstille?

b) Grunngi hvorvidt følgende forskyvningsfunksjon tilfredstiller disse kra-
vene:

v(x) =
∑

ciφi = c1 x (L− x) + c2 x
2 (L− x)

c) Forskyvningsfunksjonen i punkt (b) skal benyttes i det videre. For denne
funksjonen, beregn stivhetsmatrisebidraget Kf fra fjæren.

d) Beregn bjelkens bidrag til K og KG (alle komponenter).

e) Anta at torsjonsfjærens stivhet er k = EI/L og beregn den minste
kritiske lasten.

Oppgave 3 (vekt 15%)

A B C

a) Figuren viser tre tverrsnitt, A, B og C. I det romlige tilfellet (3D) kan
knekning av en søyle enten foregå som kombinasjon av bøyning
om de to tverrsnittsaksene og torsjon om lengdeaksen eller som ren
bøyeknekning eller ren torsjonsknekning. Diskuter hva som er forventet
for de tre tverrsnittene i figuren.

b) Definer kort hva som menes med begrepene vipping, forstørrelsesfaktor,
ustabil postkritisk oppførsel og fri hvelving.

c) Differensialligningen for en plate med skivekrefter kan skrives som følger:

∇4w =
1

D

(
q +Nx

∂2w

∂x2
+Ny

∂2w

∂y2
+ 2Nxy

∂2w

∂x∂y

)
Forklar kort hva som inngår i de ulike leddene i ligningen.

(Fortsettes på side 3.)
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Oppgave 4 (vekt 25%)
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a) Figuren viser en bjelke AB med uniform bøyestivhet EI. Bjelken er utsatt
for aksialkraften P og momenter og skjærkrefter ved endene som vist
i figuren. Vis at tverrforskyvningen v(x) ved avstand x fra ende A er
gitt ved differensialligningen:

d2v

dx2
+

P

EI
v =

1

EI
(PvA +MA −Qx)

b) Vis at denne ligningen endres til følgende dersom bjelken har en initiell
formfeil v0(x):

d2(v − v0)
dx2

+
P

EI
v =

1

EI
(PvA +MA −Qx)

c) Figuren under viser en fritt opplagt søyle med uniform bøyestivhet EI
og lengde L som har en initiell formfeil v0(x) = asin(πx/L). Finn
et uttrykk for søylens deformerte form når aksiallasten P er påført, og
beskriv hvordan denne deformasjonen øker når P øker mot den kritiske
lasten PE = π2EI/L.

EI
P

L

A B

v(x)
v0(x)

SLUTT

(Fortsettes på side 4.)
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VEDLEGG.

Rayleigh-Ritzmetoden.

v(x) =

n∑
i=1

ci φi(x) = φ c

hvor φi er formfunksjonene og ci de tilhørende koeffisientene, og hvor
vektorene er definert ved

φ = [φ1 φ2 φ3 .... φn] og c = [c1 c2 c3 .... cn]
T

Med disse kan systemstivhetsrelasjonen skrives på formen

(K − PKG) c = R

For et system bestående av en bjelke/søyle med aksialtrykk P , bøyestivhet
EI og neglisjerbare aksialdeformasjoner, er K generalisert bøyestivhetsma-
trise (1. ordens) og KG generalisert geometrisk stivhetsmatrise, definert ved

K =

∫
`
EI (φ”)Tφ” dx KG =

∫
`
(φ’)Tφ’ dx

Hvis metoden ovenfor anvendes på et enkelt element med 2 x 2 frihetsgrader,
og formfunksjonene velges lik de kjente (1. ordens) bjelkefunksjonene, blir
elementstivhetsrelasjonen

S = (k − PkG)v

S = [S1 S2 S3 S4]
T v = [v1 v2 v3 v4]

T

k =
EI

L3


12 −6L −12 −6L
−6L 4L2 6L 2L2

−12 6L 12 6L
−6L 2L2 6L 4L2

 (1)

kG =
1

30L


36 −3L −36 −3L
−3L 4L2 3L −L2

−36 3L 36 3L
−3L −L2 3L 4L2

 (2)


