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FORORD 

Denne lærebog i elementær statik er oprindeligt udarbejdet til under

visningsbrug på Danmarks Ingeniørakademi's Elektroafdeling. Det er 

tilstræbt at gØre stoffet let tilgængeligt ved hjælp af figurer og 

gennemregnede eksempler. Derved skulle bogen også være anvendelig 

til undervisning af andre end elektroingeniørstuderende og ligeledes 

være velegnet til selvstudium. 

Bagerst i bogen er der en opgavedel, og opgaverne er nummereret 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 jeg blevet gjort opmærksom 

på 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 





SYMBOLLISTE 

STIKORDSREGISTER 

1. BELASTNINGSFORMER 

INDHOLD 

Enkeltkræfter i plant kraftsystem 

Regneregler 

Sammensætning og opløsning 

Krafts moment 

Kraftpar 

Ækvivalens mellem parallelle kræfter 

Enkeltkræfter i rumligt kraftsystem 

Liniebelastning 

Fladebelastning 

2. UNDERSTØTNINGER 

Fast simpel understøtning 

Bevægelig simpel understøtning 

Fast indspænding 

Understøtninger i praksis 

Charnier 

J. LIGEVÆGT 

Plane konstruktioner 

Ligevægtsbetingelser 

Understøtningsreaktioner 

C harnier 

Statisk bestemthed 

Rumlige konstruktioner 

4. SNITKRAFTBEGREBET 

Plane konstruktioner 

Sammenhæng mellem snitkræfter og belastning 

Liniebelastning 

Enkeltkraft 

Moment 

Bjælker 

Eksempel, bjælke med kragarme 

Eksempel, kombinerede bjælker 

I 

III 

IV 

1 • 1 

1. 2 

1. 2 

1. 2 

1.4 
1.6 

1.7 
1. 8 

1. 8 

1 • 11 

2.1 

2.1 

2.2 

2.2 

2.J 
2.5 

J.1 

3.2 

3.2 

3-5 

J.8 

J.1J 

3.14 

4.1 

4.2 
4.6 
4.6 
4.8 
4.9 
4.10 

4.12 
4.14 



II 

Vinke1~ormede, p1ane konstruktioner 

Stænger 

Gitterkonstruktioner 

Tove 

Understøtninger og reaktioner 

Snitkræ~ter 

Nedhæng 

Rum1ige konstruktioner 

OPGAVER 

Be1astnings~ormer, (kap. 1) 

Ligevægt, (kap. J) 
Snitkra~tbegrebet, (kap. 4) 

4.16 

4.18 

4.1 9 
4.24 
4.24 
4.25 
4.26 

4. 31 

A.1 

A.1 

A.2 

A.6 



s mb ol 

AL' By 

F 

M 

M1' M2' • 

MA' ~ 

M t 

s 

T 

v1, v2'' 

VA' VB, • 

a,b,c, •• 

f 

l 

p 

BOGSTAVSYMBOLER 

Anvendes for 

henholdsvis lodret understøtnings
reaktion i punkt A og vandret i B 

enkeltkraft 

bøjningsmoment i snit 

kraftmomenter virkende på kon
struktion 

reaktionsmoment i fast indspæn
ding i A, B, 

vridningsmoment i snit 

stangkraft 

tværkraft i snit 

vridningsmoment virkende på kon
struktion 

vridningsmomentreaktion i fast 
indspænding i punkt A, B ••• 

længder, afstande, spændvidder 

nedhæng for tove 

længde, spændvidde 

liniebelastning 

III 

Enhed 

N, kN 

N, kN 

N m, kNm 

Nm, kNm 

Nm, kNm 

N m, kNm 

N, k N 

N, k N 

Nm, kNm 

Nm, kNm 

mm, m 

mm, m 

mm, m 

N/m, kN/m 



IV 

STIKORDSREGISTER 

Emne: 

Bevægelig simpel understøtning 
Bøjningsmoment 

Charnier 

Enkeltkræfter 

Fast indspænding 
Fast simpel understøtning 
Fladebelastning 

Gitterkonstruktion 

Indre kræf'ter 
Indspænding, f'ast 

Kombinerede bjælker 
Kraftpar 
Kraftpolygon 
Kragarm 
Kræf'ter, opløsning af' 
Kræf'ter, sammensætning af' 

Ligevægtsbetingelser, plan konstruktion 
Liniebelastning 

Moment 

Nedhæng 
Normalkraft 

Opløsning af' kræf'ter 

Parallelle kræf'ter, ækvivalens af' 

Rumlige konstruktioner 
Rumligt kraftsystem 

Sammensætning af' kræf'ter 
Snitkraftbegrebet 
Statisk bP.stemthed 
Stænger 

Tove 
Tværkraft 

Understøtning, bevægelig simpel 
Understøtning, f'ast simpel 
Understøtningsreaktioner 

Vinkelf'ormede, plane konstruktioner 
Vridningsmoment 
Vægtstangsreglen 

Ækvivalens af' parallelle kræf'ter 

Sidetal: 

2.2 
4.3 

2.5, 3.8 
1. 2 
2.2 
2. 1 
1 • 11 
4.19 
4.2 
2.2 
4.14 
1. 6 
1. 2 
4.12 
1.2 
1.2 

3.2 
1.8 

1.4, 4.9 
4.24, 4.26 

4. 1' 4.2 

1 .3 
1.7 
3.14 
1.8 
1.2 
4.1 
3.13 
4.18 
4.24 
4.3 
2.2 
2.1 
3.5 
4.16 
4.31 

1. 3' 1.4 
1.7 



INDLEDNING 

Statikken er læren om legemer i ligevægt og er en del af det fagom

råde, der kaldes mekanik eller mere specielt teknisk mekanik, når 

resultaterne udformes med henblik på en direkte teknisk anvendelse. 

Statikken er en gammel videnskabelig diciplin, der har rødder tilba

ge til Archimedes' vægtstangsregel (ca. 250 år f.Kr.). Et vigtigt 

skridt fremad var hollænderen Stevius' parallelogramregel for kræf

ters sammensætning fremsat af hollænderen Stevius (1548-1620) og 

endelig Newtons 3 love for legemers bevægelse fremsat omkring 1690. 

Ved hjælp af statikken bestemmer man de kræfter, der optræder i en 

konstruktions understøtningspunkter. Ligeledes anvendes den til at 

bestemme de kræfter, der optræder inde i en konstruktion, så længe 

der ikke er sket noget brud. Selve de deformationer, der optræder, 

og de påvirkninger, konstruktionsmaterialet udsættes for, når en 

konstruktion belastes, behandles derimod i det fagområde, der popu

lært betegnes som styrkelære. 

I statikken regnes der almindeligvis, at de belastede legemer eller 

konstruktioner er stive. Dermed menes, at de deformationer, der op

træder er så små, at de ikke influerer på belastningernes beliggen

hed og retning. 




