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Et rektangulært panel 900 mm x 600 mm er bygget opp med 8 ensrettede lag av fiberamert 
komposittmaterial.  Hvert lag har tykkelse h = 1.0 mm og følgende elastiske egenskaper: 

 
  E-modul i fiberretning: E1 = 181 GPa 
  E-modul i tverretning: E2 = 10.3 GPa 
  Skjærmodul:   G12 = 7.17 GPa 
  Poissons tall:   ν12 = 0.28 

 
Panelet er fritt opplagt ved alle fire kanter og er utsatt for et jevntfordelt trykk på 5.0 kPa. 

 
Seks forskjellige oppbygginger skal vurderes, der vinkelen er målt i grader fra x-aksen: 

[08], [908], [0/90]2s, [90/0]2s, [+45/-45] 2s, [90/45/-45/0]s. 
 
1. Regn ut ABD-matrisen for hvert laminat ved bruk av Matlab (evt. annet verktøy).  

Matrisene for de fem første laminatene kan evt. kontrolleres mot verdiene som er oppgitt i 
Z&B oppgave 5.1 (som imidlertid gjelder laminater med annen tykkelse). 

 
2. Regn ut følgende responsparametre: 

• Nedbøyningen wmaks i midten av platen 
• Maksimalt bøyemoment per lengdeenhet om akse parallelt med x-retning, My,maks 
• Maksimalt bøyemoment per lengdeenhet om akse parallelt med y-retning, Mx,maks 
• Maksimalt torsionsmoment per lengdeenhet, Mxy,maks 
• Forklar hvordan du har bestemt antall ledd som brukes i rekkeløsningene. 

(Ligning 5.11 i Z&B brukes til å beregne momentene, med D16 = D26 = 0.  Merk at de 
maksimale momentene ikke nødvendigvis oppstår midt på platen.) 

 
3. Sett opp resultatene i tabellform og kommenter forskjellene. 

 
4. De samme platene er utsatt for en belastning i xy-planet slik at rendene x = 0, x = 900 

opplever like, jevntfordelte trykkrefter.  Regn ut den laveste kritiske verdien for disse 
trykkreftene som gjør at platen knekker. 

 
Det anbefales at problemet løses ved bruk av Matlab eller lignende verktøy og at metoden 
sjekkes mot Z&B oppgave 5.1 eller 5.2 samt 5.6. 

 
Løsningen leveres senest fredag 24. oktober 2008: 
• elektronisk (helst i pdf-format) til Brian.Hayman at dnv.com innen kl. 09.00, eller  
• på instituttkontoret i 7. etasje innen kl. 09.00, eller  
• på papir før forelesning kl. 09.15.  
Utskrift med Matlab-rutiner o.l. legges ved.  
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