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Grundlæggende statik Kim Kjærsgaard Hent PDF Forlaget skriver: Hvis din nye kontorstol går i stykker efter,
at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, samt anbefale den til andre?

Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man
dimensionere det, så det kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.

Denne bog er den første af tre grundbøger inden for faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører,
arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX studerende og

andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.

Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter,
simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter
med den klassiske metode, samt afsluttes med to hurtigmetoder til at bestemme reaktionerne på få sekunder.

I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case,
hvor reaktionerne skal bestemmes.

Om forfatteren
Uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg. Har siden 2015 arbejdet
som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi. Samt er CEO

og konsulent hos VAXA Consulting
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