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Boken Illustrationsex. 2.1.2



REAKTIONSKRAFTER

Reaktion(er) Symbol(er) Ex.

Viktigt att kunna koppla upplagssymbol med rätt krafter/moment:



”OLIKA TYPER AV TVÅNG”Boken kap. 2.2(b)







Ex. Lätt friktionsfritt ledad stång

Beräkna reaktionskrafterna samt bestäm också 
resultanterna till reaktionskrafterna i båda ändar.

En lätt stång ledad i båda ändar påverkas av en 
känd kraft P enligt figuren. 



Lösning:

”lätt stång” vikten 
kan försummas 

Resultanterna är riktade parallellt 
med stången

Detta gäller generellt för 
sk. tvåkraftsystem och 
utnyttjas i fackverk 

Friläggning:

Resulterande kraft i stångens båda ändar:



Ex. Rep och friktionsfria trissor

Bestäm kraften S i repet. 

Ett lätt rep som går genom 
lätta trissor A resp. B bär 
upp en vikt med den kända 
massan m. 

Anm. 
Repet och trissorna har försumbar massa jämfört med vikten.



Lösning:

Friläggning 
trissa A:

Dvs samma (drag)kraft i varje snitt i linan.

Detta gäller generellt för en lina genom 
ett godtyckligt antal trissor.

Friläggning 
trissa B:

Alltså 

Momentjämvikt trissa A: 

Momentjämvikt trissa B: 

Med kännedom om detta hade vi direkt kunnat ställa upp en vertikal 
kraftjämvikt för enbart trissa B enligt:

Dragkraften i repet är alltså halva 
tyngden av vikten.

NIII





SAMMANFATTNING; FRILÄGGNING & JÄMVIKT:

1. Fatta beslut om vilken eller vilka delar 
som skall friläggas. Rita en figur av den 
frilagda kroppen där ytterkonturen klart 
framgår. Var noga med att kroppen är 
totalt isolerad från omgivningen.

2. Sätt först ut alla yttre krafter som 
verkar på kroppen inklusive eventuell 
tyngdkraft. Gör sedan en systematisk 
genomgång av ytterkonturen och sätt ut 
krafter och moment som omgivningen 
påverkar den frilagda delen med.

3. Ställ upp jämviktsekvationerna och lös ut 
obekanta krafter och moment.

Varje jämviktsberäkning måste ske på en 
från omgivningen frilagd kropp!

Friläggning:

Enl. 1. och 2. 

Jämvikts-
beräkning:

Enl. 3.



Boken kap. 2.2(a)



Boken kap. 2.2(a)



Speciella tvådim. kraftsystem forts. ….



Speciella tvådim. kraftsystem forts. ….



STATISKT OBESTÄMDA PROBLEM

Jämvikten räcker 
inte för att lösa 
problemet

Stelkroppsmodellen 
är otillräcklig.

Teori för 
deformerbara 
kroppar krävs 
(Byggmek AK).



STATISKT OBESTÄMD – STATISKT BEST. - MEKANISM

Statiskt 
obestämd 
konstruktion

Flera lastvägar är 
möjliga

Statiskt 
bestämd 
konstruktion

Jämviktsekvationerna 
bestämmer krafterna

Mekanism

Konstruktionen är 
inte i jämvikt

I mekanikkursen behandlas statiskt bestämda system och mekanismer


