








Uppgift 1                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                      

I en skiva i xy-planet med plant spänningstillstånd är x = 30 och y = 0. Man belastar också 

skivan med en skjuvspänning xy =0. Både  och 0 är positiva. Bestäm  så att en 

huvudspänning i skivans plan blir noll. (4p). Rita (med tydlig och välgjord frihandsritning) 

Mohrs spänningscirkel för det spänningstillståndet. (1p) 

 

 

 

 



Uppgift 2                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                      

En (approximativt viktlös och stel) lastanordning hänger i tre stänger och bär lasten P på det 

sätt figuren visar. De tre stängerna är gjorda av samma material (samma elasticitetsmodul E) 

men har olika tvärsnittsareor (se figur). Bestäm den lastposition L som gör att den 

uppkomna spänningen är lika i alla tre stängerna. (5p) 
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Uppgift 3                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                      

Inuti en cirkulär tub med (approximativt) stela ändar har man fäst en rund stav (balk) med 

ledad infästning i dessa ändar (se figur). I rumstemperatur är tub och balk spänningsfria. Man 

kan sänka temperaturen i tuben (T) från rumstemperatur utan att påverka temperaturen i 

staven och får därmed kompressionskraft i staven. Bestäm det T som gör att staven knäcker. 

(5p)  

Data för tuben: Längd – L, Elasticitetsmodul – E, Tvärsnittsarea – AT, Längdutvidgnings-

koefficient -  

Data för staven: Längd – L, Elasticitetsmodul – E, Tvärsnittsarea – AS, Yttröghetsmoment - I 
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Uppgift 4                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                      

I ett försök att bestämma ett isotropt materials tvärkontraktionstal (Poissons tal) , tillverkas 

en tunnväggig cylindrisk behållare (tryckkärl) och dess längs- och omkretstöjningar mättes (x 

och ) då behållaren hade trycksatts. Relationen mellan dessa töjningar blev  x / = 1/4. 

Bestäm materialets tvärkontraktionstal. (5p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uppgift 5                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                      

En balk med totala längden 6L ligger på fyra stöd av olika typ (enligt figur). Den belastas på 

mitten av en punktlast P. Bestäm nedböjningen vid lastangreppspunkten. Balkens böjstyvhet 

är EI. (5p) 

Tips: Använd elementarfallslösningar och ansätt att vinklarna över de två mellersta stöden 

är problemets två frihetsgrader. 
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