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FORORD 

Denne lærebog i elementær styrkelære er oprindeligt udarbejdet til 

brug ved undervisningen i dette fagområde på Danmarks Ingeniørakade

mi' s Elektroafdeling. Det er tilstræbt at gøre stoffet let tilgænge

ligt ved hjælp af figurer og gennemregnede eksempler. Derved skulle 

bogen også være anvendelig til undervisning af andre end elektroinge

niørstuderende og ligeledes være velegnet til selvstudium. 

At bogen starter med et kapitel nr. S hænger sammen med, at fagets 

statikdel omfatter 4 kapitler, der i dag foreligger som en seperat 

bog. 

Bagerst i bogen er der en opgavedel, og opgaverne er nummeret sva

rende til de kapitler, de henhører under. 

Det er 2. udgave af lærebogen, der nu foreligger, og den afviger kun 

fra 1. udgaven derved, at de fejl, der er fundet i 1. udgaven, er 

blevet rettet. En del af fejlene er blevet fundet af kollegaer rundt 

om i landet, hvor bogen har fundet anvendelse, og jeg vil her rette 

en tak til dem for deres venlige hjælp. 

Lyngby, August 1986 

Karl Terpager Andersen 
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INDLEDNING 

I styrkelæren beskæftiger man sig med de materialepåvirkninger (spæn

dinger) og de deformationer, som optræder inde i en konstruktion, 

når den belastes. Formålet er at forudberegne, om en konstruktions 

styrke og stabilitet vil være tilstrækkelig, og om deformationerne 

vil være acceptable. Hvor statikken primært beskæftiger sig med de 

kræfter, der optræder ved legemer i hvile, går styrkelære det skridt 

videre at se på, hvad der sker inde i selve konstruktionen, når den 

belastes. Hertil anvendes bl.a. de oplysninger om konstruktionsmate

rialernes fysiske egenskaber, som kan fås fra materialelæren. 

Betragtet som et videnskabeligt fagområde kan styrkelæren mindst 

fØres tilbage til Leonardo da Vinci (1452-1519) og Galileo (1564-

1642), der eksperimentelt søgte at bestemme styrken af tove, stænger 

og bjælker. Men de udviklede ikke nogen rigtig teori, der kunne for

klare forsøgsresultaterne. En egentlig teoretisk behandling stammer 

fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor bl.a. en række fremtrædende 

franske matematikere beskæftigede sig med problemer af styrkernæssig 

karakter, og hvis navne idag ofte ses knyttet til formeludtryk eller 

materialekonstanter, fx Poisson, Navier, Set. Venant og Couchy. 

I den elementære styrkelære foretager man, som det også vil fremgå 

af denne bogs fremstilling af emnet, en række idealiseringer for at 

nå frem til simple, men brugbare formeludtryk. Desuden vil man ofte 

anvende sådanne fortegnsregler, at de beregnede størrelser i de al

mindeligst forekommende belastningstilfælde kommer ud med positivt 

fortegn. 





SPÆNDINGSBEGREBET 

Normal- og tangentialspændinger 

Snitkræfterne i et tænkt snit lagt i en 

konstruktion repræsenterer som anført i 

kapitlet om snitkraftbegrebet de mole

kylære kræfter, der optræder mellem de 

to snitflader, de såkaldte indre kræf

ter, Vi betragter en lille arealdel AA 

af snitfladen, fig. 5,1 a, Resultanten 

af småkræfterne på arealdelen kaldes 

AF. Der vil da gælde, at AF- o når 

AA o, men danner vi ~ gælder der, at 

AF -AA p for AA - o, Størrelsen p kal-

des spændingen, og for hvert punkt på 

snitfladen finder vi en sådan større!-

se, når AA o omkring punktet, 

Spændingen p vil ikke nødvendigvis stå 

vinkelret på snitfladen, men 

af beregningsmæssige grunde opløses 

den i komposantarne an efter normalen 

og Tn beliggende i fladen, jvf, fig. 

5.1 b, 

Størrelsen an kaldes narmalspændingen 

og indices viser, hvilken normalretning 

den har, Den regnes positiv, når den er 

rettet efter den udadrettede normal , 

svarende til at den trækker i snitfla

den, 

Størrelsen Tn kaldes tangentialspændin

gen, og indices'et viser, at den ligger 

i en flade, der har n som normal, Tan

gentialspændingen Tn opløses igen efter 

et xy-koordinatsystem beliggende i fla-

n 

a) 

' ' ' 

b) 

',P 
' 
: " "tny 
l.,/ 

t n 

Fig. 5.1 



den, således at vi får de to komposanter 

Tnx og Tny med retning efter henholdsvis 

x- og y-aksen. Tangentialspændingerne vil 

i det følgende blive regnet positive, når 

de virker drejende med uret. 

Udskæres af en konstruktion et paral

lelepipedum med kantlængderne dx, dy 

og dz orienteret efter et xyz-koor

dinatsystem med O-punkt i parallel

epipedets tyngdepunkt, kan der på 

dets snitflader principielt virke 

tre forskellige normalspændinger: 

o , o og o , og 6 forskellige tan-x y z 
gentialspændinger: Txy' Txz' Tyx' 

Tyz' Tzx og Tzy• Det er her anta

get, at kantlængderne er så små, 

at spændingerne på to parallelle 

sideflader er lige store og at de 

er konstante over sidefladerne. 

Antallet af ubekendte tangential

spændinger kan dog halveres ved at 

opstille ligningerne for momentli

gevægt om koordinatakserne. Tages 

således moment om z-aksen fås (idet 

det er kræfterne på sidefladerne, 

der skal regnes med): 

Txy • dydz • dx + Tyx • dxdz • dy 

Txy = - Tyx 

o => 

Ved moment om henholdsvis x- og y-aksen 

fås tilsvarende: 

- Tzy og Txz = - Tzx 

Det ses, at tangentialspændinger belig-

dy 

Fig 5.2 



gende på to flader, der står vinkel

rette på hinanden og med retning mod 

samme kant, er lige store med modsat 

fortegn. 

Den på fig. 5.2 viste situation kaldes 

en treakset spændingstilstand. I de 

konstruktioner vi kommer til at beskæf

tige os med vil der hyppigst kun være 

tale om en plan (toakset) spændingstil

stand, hvor planen til en af akserne 

er spændingsløs. Er denne akse fx z-ak

sen, vil der kun optræde spændingerne 

crx' cry og~(= ~xy = -~yx), idet 

~xz ~zx = o, jvf. figur 5.3a og 5.3b. 

Endnu simplere er forholdene, når vi 

har en enakset spændingstilstand, hvor 

der af spændinger kun optræder en nor

malspændingo 

Tø,jninger 1 Hooke 1 s lov 

I en stang med tværsnitsarealet A, der 

trækkes i enderne med kraften F som 

vist på figur 5.4 har vi - lige bort

set fra enderne - overalt en enakset 

spændingstilstand, idet der i en lille 

udskåret del med længden dx kun optræ-
F 

der narmalspændingen cr A' der har 

retning efter stangens længderetning. 

Er stanglængden i ubelastet tilstand a 

vil belastningen øge den til a + ~a. 

For en stang af stål vis'er forsøg, at 

så længe F ikke overskrider en vis græn

se, finder man følgende relation for 

~a 
Fa 
EA ( 5. 1 ) 

b) 

Fig 5.3 



5.4 

hvor E, e1asticitetsmodu1et, er en kon

stant større1se kun afhængig af materi

a1et. Udtrykket (5.1) ka1des Hooke's 

1ov. Det kan omformes ti1 

e11er: 

hvor 

D. a 
a 

e 

lE 
E A 

Q 
E 

(5.2) 

A!!; 
a 

ka1des 1ængdetøjningen. 

Udtrykket (5.2) gæ1der også, hvis stan

gen udsættes for tryk. Da vi1 såve1 cr 

som e være negative. 

Når der trækkes i stangen, b1iver den 

ikke b1ot 1ængere, den b1iver også tyn

dere, og når den trykkes, b1iver den 

tykkere. Denne ændring i tværsnitsdi

mensionerne ka1des tværkontraktionen, 

og den er proportiona1 med 1ængdeæn

dringen. For den re1ative ændring i 

tværretningen gæ1der så1edes 

Større1sen v benævnes tværkontraktions

forho1det e11er Poissons forho1d. Det 

er en materia1ekonstant, men er for næ

sten a11e meta11er ca. 0,3. 

Udsættes en 1i11e udskåren de1 a1ene 

for tangentia1spændinger, vi1 der kun 

optræde vinke1drejninger me11em snit

f1aderne, jvf. fig. 5.5. Vinke1drej

ningen y ka1des tværtøjningen. 

For den sam1ede vinke1forskydning ~ 

me11em to snitf1ader kan det vises, at 

j F 
l 

a 

~ 
a) 

d x 

b) 

Fig 55 




