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Oppgave 1 (vekt 20%)
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C De to uendelig stive stavene AB og BC er
forbundet med en rotasjonsfjær med stivhet
kθ i punktet B. Staven BC er dessuten
sideveis støttet av en fjær med fjærstivhet k.
En ytre vertikal last P virker i punktet C.

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

b) Anta at deformasjonene er små og beregn de
kritiske lastene og tilhørende knekkformer for

dette systemet gitt at kθ =
27
4 kL

2.

(Fortsettes på side 2.)
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Oppgave 2 (vekt 60%)

P

LEI
En kontinuerlig søyle med bøyestivhet EI og
lengde L er fast innspent ved den nedre enden
og fritt opplagt ved den øvre. Søylen utsettes
for en vertikal last P ved den øvre enden.

a) Sett opp di�erensialligningen for søylen og vis at ikke-triviell løsning
krever:

sin(kL)− kL cos(kL) = 0

b) Bruk Newtons metode (se Rottmann) til å vise at kritisk last blir
tilnærmet:

Pkr = 2.05
π2EI

L2

(Hint: Bruk kL = 3, 80 som startverdi og utfør tre iterasjoner)

c) Modeller søylen med ett enkelt element med formfunksjoner basert på 1.
ordens bjelkefunksjoner (se vedlegg). Bestem kritisk last og kommenter
resultatet.

d) Modeller søylen med to like lange elementer av typen brukt i c). Bestem
kritisk last og kommenter resultatet.

e) Bruk Rayleigh-Ritzmetoden til å bestemme kritisk last for søylen ved
hjelp av følgende formfunksjoner:

ϕ1 = x2(L− x)

ϕ2 = x2(L− x)2

f) Stivhetsmatrisen for et element med stabilitetsfunksjoner er gitt ved

k =
2EI

L3


6ϕ5 −3Lϕ2 −6ϕ5 −3Lϕ2

−3Lϕ2 2L2ϕ3 3Lϕ2 L2ϕ4

−6ϕ5 3Lϕ2 6ϕ5 3Lϕ2

−3Lϕ2 L2ϕ4 3Lϕ2 2L2ϕ3


hvor

ϕ1 = βcotβ ϕ4 = −1
2ϕ1 +

3
2ϕ2

ϕ2 =
1
3

β2

1−ϕ1
ϕ5 = ϕ1ϕ2

ϕ3 =
1
4ϕ1 +

3
4ϕ2 β = L

2

√
P
EI

.

Vis at ett element av denne typen gir eksakt løsning for dette
problemet.

(Fortsettes på side 3.)
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Oppgave 3 (vekt 20%)

a) Gjør kort rede for antagelsene bak dobbeltmodulteorien.

b) De�ner uttrykket knekklengde i forhold til elastisk knekning av en rett
søyle med aksiallast.

c) Hva menes med Euler-hyperbelen?

d) Forklar kort hvilke tverrsnitt som er spesielt utsatt for torsjonsknekning.

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 koe�sientene, og hvor
vektorene er de�nert 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, de�nert ved

K =

∫
ℓ
EI (ϕ�)Tϕ� dx KG =

∫
ℓ
(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)


