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stålkonstruktioner er en hjælp til de grundlæggende kurser i stålkonstruktioner på ingeniøruddannelserne.
Formelsamlingen er dog skrevet således, at den også kan bruges på videregående kurser i stålkonstruktioner
samt andre tekniske uddannelser, hvor grundlæggende viden om stål og stålkonstruktioner kan være nyttig.

Emnerne i bogen er valgt udfra grundlæggende principper, og mere avancerede beregninger er derfor ikke
behandlet. Der er så vidt muligt lagt vægt på de nyeste projekteringsregler, notationer m.m. fra Eurocodes.

Dog hele tiden med et fokus på, at det skal være overskueligt og let at gå til.

Denne formelsamlinge præsenterer de vigtigste ligninger for stålkonstruktioner, men ikke den fulde teoretiske
baggrund.

Udarbejdet af studerende for studerende. Samlingen er udarbejdet af studerende, der er langt i studiet og har
været hjælpelærere i flere semestre.

Forfatterne har altså et indgående kendskab til undervisningen
hvilke formler der vigtige hvad der er brug for i de første semestre.
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