
BT BUR2014   BURÐARÞOLSFRÆÐI     8 ECTS 
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Stöðu- og burðarþolsfræði (BT BUR1013), Stærðfræði og Matlab I (AT 
STM1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 8 fyrirlestrar á viku, auk viðtalstíma.  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Skilji einása spennuástand. 
• Skilji áhrif hitabreytinga í stangavirkjum. 
• Skilji fjaður- og flothegðun stangavirkja og áhrif stöðufræðilegrar ákveðni eða óákveðni. 
• Skilji hvernig samsett þversnið virka, skerflæði. 
• Skilji skermiðjuhugtakið. 
• Skilji skerspennudreifingu í opnum þunnveggja þversniðum. 
• Skilji flothegðun grindarvirkja. 
• Skilji tvíása spennuástand höfuðspennur og höfuðstefnur. 
• Skilji sambandið milli álags og vægisáraunar og svignunar bita. 
• Skilji grunnatriði fjaðrandi kiknunar, tilvik Eulers. 
• Þekki hvernig frelsisgráður burðarvirkja eru skilgreindar og notaðar. 
• Þekki sýndarvinnuhugtakið og notkun þess við greiningu burðarvirkja. 
• Þekki muninn á kraftaaðferðum og formbreytingaraðferðum og hvernig þessar aðferðir eru notaðar við 

greiningu á grindum, bitum og römmum. 

Leikni: Að nemandi hafi leikni í að: 
• Reikna normalspennur og skerspennur við einása spennuástand. 
• Reikna áhrif hitabreytinga í einföldum og samsettum stangavirkjum, stöðufræðilega ákveðnum og 

óákveðnum. 
• Reikna flotálag og plastískt álag grindarvirkja, stöðufræðileg ákveðinna og óákveðinna. 
• Reikna spennur í samsettum þversniðum og meta styrk samsetninga út frá skerflæði. 
• Reikna skerspennur í opnum þunnveggja þversniðum og finna skermiðju. 
• Vinna tvíása spennugreiningu og finna höfuðstefnur. 
• Reikna niðurbeygjur stöðufræðilega ákveðinna bita. 
• Reikna krítiskan normalkraft fyrir venjulegar stoðir. 
• Tilgreina frelsisgráður burðarvirkis. 
• Nota sýndarvinnuhugtakið við greiningu burðarvirkja. 
• Beita kraftaaðferðum og formbreytingaraðferðum við greiningu á grindum, bitum og römmum. 

Hæfni: Að nemandi geti: 
• Áttað sig á hvernig virki og/eða þversnið virkar, og hvaða innri krafta þarf að taka með í reikningana. 
• Lagt mat á hvernig samsett þversnið verka. 
• Lagt mat á niðurstöður útreikninga á spennum og/eða niðurbeygjum. 
• Notað tilbúnar formúlur í handbókum og átta sig á hvaða formúlur lýsa best því tilviki sem er til 

meðhöndlunar. 
• Reiknað krítíska normalkrafta einfaldra stoða og lagt mat á hvaða randskilyrði gilda í hverju tilviki. 
• Reiknað hvernig bitavirki verkar með tilliti til niðurbeygjureikninga. 
• Greint undirstöðukrafta og stangakrafta í stöðufræðilega ákveðnum þrívíðum grindum. 
• Átta sig á hvernig nota má lögmálin um áraun og aflögun til að reikna einfalda stöðufræðilega óákveðna 

bita. 
• Greint stöðufræðilega óákveðin burðarvirki. 

 



Lýsing: Sniðkraftar í römmum, liða- og kaplavirkjum. Spennugreining þversniða. Normalspennur og 
skerspennur vegna áslægra krafta, beygjuvægis og vinduvægis. Tvíása spennugreining, höfuðásar og 
höfuðspennur, spennuhringur Mohr´s. Kynning á brotkenningu von Mises. Skábeygja. Skermiðja, 
þunnveggjaþversnið. Fjaðrandi formbreytingar í bitum, siglínur, leyst með diffurjöfnu siglínu og 
krappaflataraðferð (conjugated beam). Fjaðrandi kiknun, grunntilfelli Eulers. Í kenndar ólíkar aðferðir 
sem nýtast við greiningu stöðufræðilega óákveðinna burðarvirkja. Þar á meðal: Orkuaðferðir, 
sérstaklega sýndarvinnusetninguna; kraftaaðferðin; formbreytingaraðferðir. 

 
Lesefni: Structural and Stress Analysis - 4. útg. - Megson, T.H.G. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur – 8 kennslustundir í viku, auk viðtalstíma. Farið er yfir námsefnið í 
fyrirlestrum, reiknuð eru sýnidæmi og haldnir sérstakir dæmatímar, þar sem valin æfingadæmi verða reiknuð. 
Gefin eru út dæmablöð með æfingadæmum og skiladæmum vikulega. Haldin verða bútapróf, þar sem prófað 
er úr lesefni og efni fyrirlestra. Unnin verða eitt til tvö hópverkefni. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 


