
•  Rep. Linj. algebra 

•  Krafter 3D 

•  Moment 3D 



KOORDINATSYSTEM 3D 

HON-system* med basvektorer: 
 
ex=(1, 0, 0)    ey=(0, 1, 0)   och   ez=(0, 0, 1) 
 
Basvektorerna är enhetsvektorer  
i x-, y- resp. z-riktningarna  

*) Anm.  
    Högerorienterat Ortogonalt och Normerat 

Högerhandsregeln alt. skruvregeln 
används för orienteringen av x, y och z 



ORTSVEKTORER 

Geometriska vektorer 
från origo O till en punkt 
(A eller B): 
 
    OA=(xA, yA, zA)     
 
    OB=(xB, yB, zB)  
 

Alternativ beteckning: OA = xA ex + yA ey + zA ez 
 
Belopp (längd/avstånd) |OA|2 =  xA

2
 + yA

2 + zA
2      (Pythagoras sats i 3D) 

 
Vektorn från A till B:    AB = OB - OA =( xB - xA, yB - yA, zB – zA )  
   
    



KRAFTVEKTORER 3D 

( Boken s. 45 ) 



Ex. Kraft med riktning 

 
Bestäm kraften i vajern   

på vektorform  
om dess belopp är 1kN 

 

. 

. 
                                                              



MOMENT - EGENSKAPER 

En kraft parallell med en axel har inget 
moment map denna axel. 

En kraft som skär en axel har inget 
moment map axeln. 

En kraft F  vinkelrät  mot en axel på 
avståndet d  har momentet Fd  map axeln. 



MOMENT 3D 

Beräkning av 3D-moment med hjälp kraftkomposanterna: 

( Boken s. 48 ) 





MOMENT – KRYSSPRODUKT 



Ex.  Moment genom kryssprodukt jmf. 2D 



Momentvektorn ges av en 
kryssprodukt: 

Beloppet är Fd  och 
riktningen är vinkelrät 
mot r  och F   
 
Obs!                             
Det räcker att r  pekar 
på någon punkt på 
verkningslinjen till F  
Momentpunkten kan vara 
en godtycklig punkt A 
  



MOMENT SOM KRYSSPRODUKT 

Alt. högerskruvregeln 



Ex. Moment vid däckbyte 

Bestäm momentet map 
origo; Mo.              
Speciellt komponenten 
i y-riktningen 

Lösning: 

F=900N  och  a=0.3m 



KRAFTPAR 3D 

Visas enligt: 

Beloppet: 
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