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Temaområde: Anvendt mekanikk
Anvendt mekanikk: Målet er å utdanne handlekraftige og omstillingsdyktige kandidater som er godt
skikket for dagens og særlig morgendagens utfordringer i vårt teknologiske samfunn, både mot
konstruksjons- og strømningsrelaterte problemområder, med fellesnevner industriell eller anvendt
mekanikk.
Vitenskapelige ansatte i Anvendt mekanikk er:
• 5 fast vitenskapelige ansatte: Bjørn Skallerud, Jianying He, Leif Rune Hellevik, Victorien Emile
Prot, Zhiliang Zhang.
• 2 professor II (20% deltidsstilling): Jim Stian Olsen (hovedstilling i Aker solutions), Helge
Kristiansen (hovedstilling i Conpart ASA) og en chair professor Gerhard Holzapfel fra Graz
University of Technology, Østerike.
• Ca 18 PhD-kandidater
• Ca 1 postdoc/ forskere
• 1 gjestforsker og to gjeste-PhD studenter.
Forskningsfeltet til grupper er
• Biomekanikk (Bjørn Skallerud, Leif Rune Hellvik, Victorien Prot). Forskningsfeltet innen
gruppen er modellering og analyse av biologiske systemer, med spesielt fokus på hjertekaranvendelser (hjertevegg , klaffer, blodkar og blodstrøm). Vårt mål er å utvikle numeriske
modeller og metoder som kan benyttes for å forstå de naturlige funksjoner av disse
strukturene og virkningene av sykdommer og hjelpe klinikere å forbedre diagnose og
kirurgiske prosedyrer. Andre forskningsområder i vår gruppe er: beinmekanikk, levering av
legemidler og modellering av hydrogeler og biologiske tynne filmer.
•

Bruddmekanikk og utmatting (Bjørn Skallerud og Zhiliang Zhang): Forskningsfeltet
bruddmekanikk og utmatting studerer oppførser av metalliske eller sveiste komponenter og
konstruksjoner med og uten sprekk påkjent av statisk og syklisk last. Vårt mål er å forstå
materials degraderings-mekanismer på mikroskala slik at vi kan utvikle og forbedre
industrielt relevante metoder for levetids- og konstruksjons integritets-beregninger. Vi
samarbeider godt med SINTEF og andre industriselskaper for å få oppdatert prosjekt og
masteroppgaver.

Prosjekt- og masteroppgave ved Anvendt mekanikk kan velges av studenter fra studieretningene
• Konstruksjon (MTBYGG, MIBYGG)
• Konstruksjonsteknikk (MTING)
Relevant fordypning er Beregningsmekanikk
• Industriell mekanikk (MTPROD)
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Prosjektoppgave ved Anvendt mekanikk i høstsemesteret 2019:
Målsettingen med dette prosjektet er at studentene skal lære seg eksperimentelle, numeriske og
analytiske metoder for analyse av ikke-lineær respons av konstruksjoner. Det legges vekt på at
studentene skal få praktisk erfaring med bruk av numeriske verktøy (ABAQUS) og relevant
laboratorieerfaring. Oppgaven inneholder følgende tre deler:
• Material- og komponenttester i laboratoriet
• Modellering og analyse med ABAQUS
• Analytiske beregninger
•
Koblingen mellom den eksperimentelle og de beregningsmessige delene av prosjektet er viktig av to
årsaker. For det første vil eksperimentene gi informasjon om fysikken i problemet, noe som i neste
runde påvirker den analytiske eller numeriske beregningsmodellen. For det andre er separate
materialforsøk påkrevet for å fremskaffe data for materialets oppførsel.
Prosjektet gir et godt grunnlag for en masteroppgave innenfor fagområdet som dekkes av Anvendt
mekanikk (Biomekanikk, Nanomekanik, Bruddmekanikk og utmatting) og studentene får
materialmekanikk- og elementmetode-kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Masteroppgave ved Anvendt mekanikk i vårsemesteret 2020
I masteroppgaven vil studentene bli tilknyttet de løpende forskningsprosjektene i Faggrupper i
Anvendt mekanikk tema (Biomekanikk, Nanomekanik, Bruddmekanikk og utmatting).
Oversikten nedenfor viser noen av masteroppgavene som kan være aktuelle i 2018.

Biomekanikk
• FEM, CFD, og FSI-analyse av hjerteklaffer
• Modelling of swelling kinetics in responsive hydrogels
• Nano-indentation of microbubbles coated with nano-particles: stiffness and strength
• Biomekaniske modeller for diagnose av feks koronar-sykdom, høyt blodtrykk, blodpropp.
Eksempler på tidligere masteroppgaver: http://folk.ntnu.no/leifh/alumni/

1. Mechanics of hydrogels - supervisor: Assoc Prof V Prot, Dr. Arne Ilseng
Hydrogel products constitute a group of polymeric materials, the hydrophilic structure of which
renders them capable of holding large amounts of water in their three-dimensional networks.
Biomedical applications of hydrogels may be drug and cell carriers, and tissue engineering
matrices.
Hydrogels consist of a crosslinked polymer phase immersed in a solution – here we limit ourselves
to aqueous solution. These materials possess both solid- and liquid like properties. Hydrogels adopt
an equilibrium swelling state based on thermodynamic principles, where changes in ionic
environment, pH, temperature, pressure etc., can induce various swelling states depending on the
molecular properties of the polymers constituting the network.
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Themes

Modelling of swelling kinetics in responsive hydrogels
The equilibrium state of hydrogels can be modelled using Abaqus/standard using material models
implemented via our UHYPER and UMAT subroutines. However the transient process leading to
this equilibrium cannot be described yet.
The aim of the topic is to simulate the swelling kinetics of the hydrogel. The coupled displacementtemperature capabilities of ABAQUS will be used to model the diffusion of the solvent molecules
inside the hydrogel core. The ions concentration can be represented as a temperature field and
solvent molecules concentration as an internal thermal energy. Ficks’s law will be used as a first
approach to model the diffusion process.
Finite element modelling of buckling of responsive hydrogel materials
Heterogeneous hydrogels may exhibit surface instabilities manifested by wrinkles or buckling at
the surface. These instabilities may be seen as “undesired” but may also be potentially useful for a
wide range of applications including sensors, microfluidic devices, responsive coatings… The aim
of the project is to develop a Finite element procedure to improve our knowledge of these
instabilities. Key features to address in the the finite element modelling include
- Deformation field as function of parameters (geometry, stiffness, diffusion)
- Effect of possible hydrogel design parameters on deformation characteristics
- Assessment of numerical results relative to experimental results

2. Biomechanics of the heart – supervisors: Prof B Skallerud, Assoc Prof V Prot
Numerical analysis of the heart and it different components is a demanding task. Main challenges
are to establish correct representation of material behaviour and account for the three-dimensional
geometry in a realistic anatomical manner. Numerical simulations can be a valuable tool for
medicine and the scientific community. Numerical analysis may be used to investigate the effects
of changes in material properties and geometry on the heart function.
Themes
Numerical modelling and analysis of the left ventricle
The heart is an electro-mechanical pump which consists of four chambers: the left and right
ventricles and the left and right atria. The left ventricle is a thick-walled muscular chamber that
pumps blood at physiologically high pressures throughout the body. The cavity of the LV
resembles a truncated ellipsoid in which both the inflow and outflow tracts are adjacent.
The material properties and the complex anatomy of the myocardium presents a computational
challenge and are of crucial interest in order to understand the pumping function of the intact heart.
The topic includes:
• the development of a finite element model of the left ventricle accounting for the complex
overall geometry and the structure of the myocardium.
• investigation of the influence of material anisotropy on the computed wall stress and strain.
• modelling of the active cardiac muscle fibres.
• the inclusion of the mitral valve in the finite element model.
• develop a fully coupled finite element model to model cardiac electromechanics.
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Strømning i hjertet - lab
I SINTEF/NTNU-prosjektet CardioSIM har det blitt utviklet en strømningsloop for å se på
blodstrømmen i hjertet. Vi bruker PIV og sammenlikner med CFD-simuleringer og ultralyd i
samarbeide med NTNU ISB.
Oppgaven vil være en videreutvikling av denne riggen, enten i form av nye problemstillinger i en
kvasi-2D modell eller en utbygging til 3D-modell.
Kandidaten vil trenge å sette seg inn i hjertets anatomi og strømningsforhold, bruk av
høyhastighetskamera og PIV,3D-modellering av nye deler til riggen som igjen sendes til
produksjon, CFD-simulering av oppsett hvis kandidat ønsker dette. Kandidaten vil samarbeide med
SINTEF, NTNU ISB for ultralyd og PhD-studenter fra DTU som i perioder vil sitte her i
Trondheim.
Strømning i hjertet – CFD-simulering
I SINTEF/NTNU-prosjektet CardioSIM har vi jobbet med å forstå strømningen i hjertet via CFD
simuleringer. Fokuset på denne oppgaven vil være å bidra til forståelsen av strømningen i venstre
atrium og aurikkel i tett samarbeid med SINTEF, Haukeland og Rikshospitalet. Arbeidet vil bygge
på tidligere arbeid og metoder som er utviklet. Kandidaten vil trenge å sette seg inn i hjertets
anatomi og det man til nå vet om strømningen i hjertet, 3D modellering, MR og ultralyd, CFD
simuleringer.
I tillegg til samarbeid med SINTEF, Haukeland og Rikshospitalet vil det også bli samarbeid med
PhD-studenter fra DTU som i perioder vil sitte her i Trondheim.

3. Dynamic analysis of the Mitral Valve (MV) supervisors: Assoc Prof V Prot,
Prof B Skallerud
Valvular heart disease (VHD) is referred to as the next cardiac epidemic due to an imminent increase in the
elderly population expected over the next decades. Mitral valve (MV) regurgitation accounts for
approximately one third of all VHDs. The MV is one of four valves of the heart, separating the left atrium
and the left ventricle. The mitral apparatus consists of an atrioventricular ring or annulus, two leaflets,
chordae tendinae and two groups of papillary muscles. In recent years, there has been enormous progress in
medical imaging technologies, particularly 3D echocardiography. Information extracted from such images
can be used as boundary conditions in numerical simulations of the heart e.g in FE and/or CFD simulations.
Such patient-specific simulation models can provide us with new knowledge that can improve treatment of
MV disease.
Themes

1) Finite element modelling of the MV of patients with Barlow disease. Barlow’s valve is a
clinically important form of degenerative MV disease that often needs surgical repair. The goal of
this project is to create patient specific Finite Element model of the valve with realistic boundary
conditions. Surgical procedures such as chordal replacements, ring annuloplasty, resection may also
be simulated.
2) Finite element modelling of porcine mitral valve. The goal of this study is to create Finite element
models of porcine mitral valves from 3D echocardiography.
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Prosjekt/Masteroppgavene ved Anvendt mekanikk:
Professors Zhiliang Zhang, Jianying He, Jim Stian Olsen, Helge Kristiansen: Details of the
following new Project / Master study topics can be found from our home page:
http://www.ntnu.edu/nml/project/master-thesis-topics. These topics partly belongs to our ongoing
research projects. Most of our research projects have strong connection to the Norwegian as well as
international industry. Both simulation and experimental type studies are available. The project
study usually work on literature research and preliminary simulation and testing with the main
purpose to get familiar with the field and prepare in depth study in master thesis.

4. Development of thermomechanical
temperature resistant coatings

characterization

methods

for

Temperature resistant coatings is a field of growing interest in the paint and coatings industry. Such coatings
are composites of polymeric binder with various organic, inorganic, and metallic pigments and fillers, and
are usually applied in the form of a wet paint or a powder coating onto a metal substrate to protect against
corrosion and weathering, as well as for aesthetic purposes. Depending on the temperature of the substrate,
various binder technologies are used, with epoxies being most common at low to medium temperatures (<
250 °C). At higher temperatures (normally up to 650 °C), silicones are the dominant technology.
When a temperature resistant coating is exposed to increasing temperatures, the polymeric matrix may go
through curing, followed by thermal decomposition of organic groups, until finally a ceramic coating may
be left on the metal substrate. These transformations drastically change the thermomechanical properties of
the film, which in combination with the dissimilar thermal expansion and contraction of the coating and
metal substrate during temperature cycling may lead to cracking and delamination of the coating.

Figure 1: Typical structures where heat resistant coatings are applied (left), potential test instrument to be used
in the project (center), and examples of parameters to be tested and modelled (right).

The goal of this project and master work (up to 3 – 4 students) will be to develop thermomechanical
characterization methods and establish numerical models for temperature resistant coatings. These methods
and models will be used to map and understand the various failure mechanisms occurring in such coatings,
with the aim of optimizing the coating properties and predicting the lifetime of coatings.
The project work and the subsequent master theses will be a collaboration between NTNU Nanomechanical
Lab (NML) and Jotun AS. Jotun is a major international manufacturer and supplier of temperature resistant
coatings for the process and hydrocarbon processing industry (HPI) and will provide samples and guidance
as a part of the project. Parts of the project may encompass visits to Jotun’s corporate R&D facilities in
Sandefjord, as well as the opportunity for one summer job position.
For more information, please contact:
Prof. Jianying He, Prof. Zhiliang Zhang, Department of Structural Engineering, NTNU
jianying.he@ntnu.no; Zhiliang.zhang@ntnu.no, www.ntnu.no/nml
Dr. Sigurd Rolland Pettersen
R&D Chemist, Jotun AS
sigurd.pettersen@jotun.no, www.jotun.com
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Temaområde: Betongkonstruksjoner
Veiledere på fagområde betongkonstruksjoner vil være Max Hendriks, Morten Engen,
Anja Klausen, Terje Kanstad, Daniel Cantero og Jan Arve Øverli.
Forskningsfeltet til gruppen omhandler ulike tema med fellesnevner beregningsmetoder og
analyse av betongkonstruksjoner: Broer, bygninger, dammer, fiberarmering, lettbetong,
rissvidder, ikke-lineære analyser, forsterkning, bestandighet, skadde konstruksjoner,
standardisering.
Prosjekt- og masteroppgave i betongkonstruksjoner kan velges av studenter fra
studieretningene
• Konstruksjon (MTBYGG, MIBYGG)
• Konstruksjonsteknikk (MTING)
Både studenter med hovedprofil Beregningsmekanikk og Prosjektering av konstruksjoner vil
finne aktuelle problemstillinger innen betongkonstruksjoner.
Prosjekt- og masteroppgave i betongkonstruksjoner forutsetter at studentene har
kunnskaper tilsvarerende:
• TKT4175 Betongkonstruksjoner 1
• TKT4220 Betongkonstruksjoner 2
For en del av masteroppgavene vil det være en fordel, men intet krav, å ha emnet TKT4222
Betongkonstruksjoner 3 i fagkretsen.
Mange av oppgavene innenfor betongkonstruksjoner gjennomføres i samarbeid med
fagområdene betongteknologi og konstruksjonsdynamikk.
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Prosjektoppgave i betongkonstruksjoner i høstsemesteret 2019:
Prosjektoppgaven vil være innenfor avansert bruk av elementmetoden eller styrkeberegning
av bruer og bygninger.
Innenfor beregningsmekanikk vil fokuset være på avansert bruk av elementmetoden.
Oppgaven vil være lineære og ikke-lineære analyser for å bestemme konstruksjonsoppførsel.
Temaet kan være kapasitet, kraftfordeling, herdefasen, deformasjoner og rissvidder,
dynamisk respons, materialmodellering eller vurdering av sikkerhetsformat. Alle disse
temaene vil også være aktuelle på en masteroppgave.
På en prosjektoppgave om styrkeberegning av ei bru eller en bygning vil fokus være på å
definere laster, beregne lastvirkninger og dimensjonere hovedbæresystemet til
konstruksjonen.
Ved semesterstart i august vil studentene bli innkalt til et møte for presentasjon og valg av
prosjektoppgave.

Masteroppgave i betongkonstruksjoner i vårsemesteret 2020:
Når det gjelder valg av tema og gjennomføring av masteroppgave våren 2020 vil nærmere
informasjon bli gitt til høsten.
I masteroppgaven kan studentene bli tilknyttet de løpende forskningsprosjektene innenfor
betongkonstruksjoner eller knyttet til andre samarbeidspartnere som Statens vegvesen og
rådgivende ingeniører. Mange av masteroppgavene vil bli gjennomført i samarbeid med
fagområde betongteknologi.
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Noen få oppgaver innenfor betongkonstruksjoner er allerede formulert:
Hybridbetong
Stadig flere byggherrer legger bærekraft inn som en forutsetning ved prosjektering og
gjennomføring av sine byggeprosjekter. Slike ambisjoner fører blant annet til krav om
redusert karbonavtrykk, både ved å redusere materialbruken, og ved å bruke materialer som
i seg selv har redusert karbonavtrykk. Lavkarbonbetong er etterhvert et kjent begrep i norsk
byggebransje. Slike betonger oppnås ved å erstatte sement med erstatningsmaterialer som
flyveaske og silikastøv. Lavkarbonbetong klassifiseres iht. reglene i Norsk Betongforenings
publikasjon nr. 37.
Det er mulig å oppnå vesentlig større karbonreduksjon enn det som har vært vanlig så langt,
rett og slett ved å bruke større andeler erstatningsmaterialer. Skanska har prøvd ut dette i
full skala i Powerhouse-prosjektene. Den store andelen erstatningsmaterialer i disse
betongen gjør at reaksjonskinetikken blir annerledes enn i mer tradisjonelle sementbaserte
betonger, bindemidlet blir mer beslektet med såkalte geopolymerer. Vi har derfor valgt å
bruke begrepet «hybridbetong» om disse nye betongtypene.
Hybridbetong har mekaniske egenskaper helt på linje med tradisjonell betong, men vi
mangler en del dokumentasjon på bestandighetsegenskapene. Dette fører til at vi foreløpig
bare bruker slike betonger i eksponeringsklasse X0. Produksjonsegenskapene er også nært
beslektet med tradisjonell betong, men hybridbetongen er noe langsommere, og har høyere
temperaturfølsomhet.
Oppgaven går ut på å videreføre utviklingarbeidet med miljøvennlige hybridbetonger, med
spesielt fokus på å finne hvilke materialtekniske og produksjonstekniske tiltak som kan
brukes på byggeplass og ved elementproduksjon for å framskynde styrkeutviklingen. Det vil
om ønskelig også være mulig å orientere oppgaven mot hybridbetongens
bestandighetsegenskaper.
Oppgaven kan utføres som fordypningsprosjekt, med mulig videreføring som masteroppgave.
Oppgaven forutsetter ikke fordypningsemne TKT4235. Arbeidet utføres i samarbeid med
Skanska Norge AS. Oppgaven passer for to studenter som arbeider sammen, evt. to grupper
av to studenter som velger ulik vinkling. Veileder er Prof. II Sverre Smeplass i Skanska
Teknikk.
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Lavkarbon sprøytebetong
Sprøytebetong brukes både til fjellsikring og brannsikring av tunneler og andre bergrom.
Bruken av sprøytebetong er allerede stor i Norge, og ventes å øke ytterligere pga. den store
offentlige satsingen på utbygging av veg- og jernbanenettet. Det har så langt ikke blitt stilt
krav til karbonreduksjon til denne typen betong. Skanska har imidlertid gjennomført
fullskala forsøk som viser at det er fullt gjennomførbart å sikre tunneler med lavkarbon
sprøytebetong. I lavkarbon sprøytebetong er en del av sementinnholdet erstattet med
flyveaske. Resultatene fra Skanskas forsøk er kjent blant de offentlige byggherrene, og vi
forventer derfor at slike betonger blir spesifisert for store prosjekter i nær framtid.
Oppgaven går ut på å følge opp sikringsarbeidene i ett eller flere tunnelprosjekter som tar i
bruk lavkarbon sprøytebetong. Oppnådd tidligfasthet er sannsynligvis den mest kritiske
parameteren ved bruk av slik betong, fordi denne egenskapen direkte påvirker framdriften i
tunnelarbeidet. Som en del av oppgaven skal ulike tiltak for å sikre tidligfastheten prøves ut
og evalueres. Den fiberarmerte sprøytebetongens egenskaper som sikringstiltak
dokumenteres normalt ved prøving av energiabsorpsjon ved belastning av en prøveplate.
Denne egenskapen skal også prøves ut for lavkarbon sprøytebetong.
Oppgaven kan utføres som fordypningsprosjekt, med mulig videreføring som masteroppgave.
Oppgaven forutsetter ikke fordypningsemne TKT4235. Arbeidet utføres i samarbeid med
Skanska Norge AS. Oppgaven passer for en eller to studenter som arbeider sammen. Veileder
er Prof. II Sverre Smeplass i Skanska Teknikk.
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Fugefri industrigulv
Industrigulv utføres normalt som betonggulv på grunn, som regel stålglattet. Slike gulv vil
være delvis fastholdt av friksjonen mellom gulv og underlag, reollaster og søyler og andre.
Betongens svinn og termiske dilatasjon gir derfor behov for dilatasjonsfuger i gulvet med
typisk 10-20 meter innbyrdes avstand. Hvert felt må dessuten ha en betydelig mengde
svinnfordelende armering for å hindre uønsket opprissing.
Fuger er generelt uønsket, fordi de gir et løpende vedlikeholdsbehov, sliter på internt
transportutstyr, og skaper uønsket støy. Mange byggherrer etterspør derfor fugefri gulv. Slike
løsninger forutsetter at vi kan modifisere betongens svinnegenskaper. Det finnes ferdige
konsepter fra gulventreprenører og materialleverandører som er basert på bruk av
ekspanderende og svinnreduserende tilsetningsstoffer. Det resulterende totalsvinnet i
betongen kan på denne måten reduseres ned mot null. Konseptene er prøvd i et antall
prosjekter nasjonalt og internasjonalt, og ser ut til å fungere bra. Det finnes imidlertid svært
lite dokumentasjon som verfiserer betongmaterialets endrede egenskaper.
Oppgaven går ut på gjøre en kartlegging av tilstanden til et utvalg industrigulv som er utført
med få eller ingen fuger, og relatere dette til prosjekteringsforutsetningene, og aktuell
materialsammensetning. Videre skal det gjennomføres forsøk for om mulig å underbygge
forutsetningen om redusert eller eliminert totalsvinn i betongmaterialet for minst ett av de
aktuelle materialkonseptene.
Oppgaven kan utføres som fordypningsprosjekt, med mulig videreføring som masteroppgave.
Oppgaven forutsetter ikke fordypningsemne TKT4235. Arbeidet utføres i samarbeid med
Skanska Norge AS. Oppgaven passer for en eller to studenter som arbeider sammen. Veileder
er Prof. II Sverre Smeplass i Skanska Teknikk.
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Herdeteknologi
Damkonstruksjoner i betong er ofte utsatt for termisk indusert opprissing, både fordi de
massive tverrsnittene gir potensiale for høye herdetemperaturer, og fordi kontaktstøp mot
fjell og tilliggende betongkonstruksjoner gir ekstreme fastholdingsforhold. Skanska bygger
Nye Fiskumfoss kraftverk for NTE. Dette prosjektet omfatter store betongkonstruksjoner
med vanskelige fastholdingsforhold, og rådgivende ingeniør har beskrevet tiltak for å
begrense herdetemperaturen, og dermed faren for termisk opprissing i byggefasen.
Oppgaven går ut på å analysere faren for termisk indusert opprissing i et utvalg av
konstruksjonene på Nye Fiskumfoss kraftverk, og vurdere aktuelle tiltak for å begrense
opprissingstendensen under ulike vær og temperaturforhold. Analysen skal utføres ved hjelp
av regneverktøyet CrackTeStCOIN. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Materialdata skal hentes
fra tidligere prosjekter, og enkelte supplerende forsøk.
Videre skal det gjennomføres en følsomhetsanalyse for de mest sentrale
materialegenskapene som har betydning for betongens opprissingstendens. Dette skal danne
grunnlag for en generell anbefaling om hvilke materialegenskaper som bør bestemmes ved
prøving når det stilles krav til nøyaktighet av analysen av opprissingstendensen.
Oppgaven kan utføres som fordypningsprosjekt, med mulig videreføring som masteroppgave.
Oppgaven forutsetter ikke fordypningsemne TKT4235. Arbeidet utføres i samarbeid med
Skanska Norge AS. Arbeidet utføres ved instituttet, men det vil være aktuelt å gjennomføre
minst en befaring på byggeplassen i Harran. Oppgaven passer for en eller to studenter som
arbeider sammen. Veileder er Prof. II Sverre Smeplass i Skanska Teknikk.
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Temaområde: Betongteknologi
Faggruppe betong, fagområde betongteknologi består for tiden av:
▪ 3 fast vitenskapelige ansatte: Klaartje De Weerdt, Mette Geiker og Stefan Jacobsen
▪ 2 professor II (20% deltidsstilling): Roar Myrdal (hovedstilling i Normit), og Sverre
Smeplass (hovedstilling i Skanska) og 1 førsteamanuensis II (20% deltidsstilling): Ernst
Mørtsell (hovedstilling i Norbetong)
▪ Ca 6 PhD-kandidater
▪ Ca 3 postdoc/ forskere
Forskningsfeltet til gruppen omhandler fem hovedtema: fersk betong, ung betong, herdet
betong, levetid (bestandighet, nedbrytning, vedlikehold og reparasjon) og miljøriktig bruk av
betong (bærekraft).
Det fokuseres på sammenhenger mellom materialstruktur og egenskaper av betong og andre
sementbaserte materialer. Betongs materialstruktur er tidsavhengig og avhenger av
utgangsmaterialenes og betongens sammensetning, utførelsen (støpning og herdning) og
eksponering.
Forståelse av de styrende fysisk-kjemiske mekanismer for egenskapsutvikling og senere
nedbrytning er sentral for korrekt og miljøriktig prosjektering, utførelse, samt drift og
vedlikehold av betongkonstruksjoner.
Forskningsprosjektene er pt. innen delmaterialer og bestandighet, og er primært finansiert
via Norges forskningsråd, betongindustrien og Statens Vegvesen. I tillegg til samarbeide med
industri, SINTEF og SVV har vi tett internasjonalt samarbeide med partnere i bl.a. Danmark,
Holland, Sverige, Sveits, Canada og USA og partnere i forskningsnettverket NanoCem
(www.nanocem.org),
Prosjekt- og masteroppgave i betongteknologi kan velges av studenter fra studieretningene
• Konstruksjon (MTBYGG, MIBYGG)
• Konstruksjonsteknikk (MTING)
Prosjekt- og masteroppgave i betongteknologi forutsetter at studenten har følgende emner:
• TKT4215 Betongteknologi (eller tilsvarende)
For en del av masteroppgavene vil det være en fordel, men intet krav, å ha emnene TKT4235
Betongteknologi, videregående kurs i fagkretsen.
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Prosjektoppgave i betongteknologi i høstsemesteret 2019:
Målsetningen med prosjektoppgaven er at studentene skal lære seg
• Nyttig teori som er nødvendig for selve oppgaven og også for en naturlig påfølgende
masteroppgave
• Litteratursøking og -sammenfatning
• Rapportskriving
• Evt. planlegning, utførelse og rapportering av eksperimentelle undersøkelser
Prosjektoppgaven innen betongteknologi vil omfatte et litteraturstudium, evt. supplert med
analysearbeid og/eller laboratorietester. Prosjektoppgave vil normalt omhandle et eller flere
av fem hovedtemaer:
1. Fersk betong
Hva påvirker den ferske betongs stabilitets- og flyteegenskaper?
2. Ung betong
Hva påvirker egenskapsutviklingen av betong?
Hva er relevansen og anvendeligheten av resultater og teknologi på byggeplass?
3. Herdnet betong
Hva er sammenhengen mellom materialstruktur og egenskaper av betong?
(For eksempel selvkomprimerende betong (SKB), fiberarmert betong, lettbetong eller
betong med nye og mindre CO2-belastende bindertyper)
4. Betongens levetid
Hva påvirker betongens bestandighet og levetid?
Hva er mulighetene til å vedlikeholde og reparere betongkonstruksjoner?
5. Miljøriktig bruk av betong
Hva er mulighetene for å øke bærekraften av betongkonstruksjoner?
Studentene arbeider som regel to og to. Det blir arrangert noen felles forelesninger eller
kollokvier tilpasset oppgavene, f.eks. behandling av laboratoriedata og eventuelle andre tema
som ikke er dekket i instituttets øvrige emner.
Prosjektet gir et godt grunnlag for en masteroppgave innenfor fagområdet betongteknologi,
og studentene får betongteknologisk kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet.
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Masteroppgave i betongteknologi i vårsemesteret 2020:
I masteroppgaven vil studentene bli tilknyttet de løpende forskningsprosjektene ved
faggruppe betong, fagområde betongteknologi. Aktuelle tema for masteroppgaver i 2020 blir
kunngjort i november 2019.
Masteroppgave innen betongteknologi omhandler fersk betong, ung betong, herdet betong,
levetid (bestandighet, nedbrytning, vedlikehold og reparasjon) og miljøriktig bruk av betong
(bærekraft).
Forslag til masteroppgaver i betongteknologi:
• Samvirket mellom plastifiserende tilsetningsstoffer, miljøvennlige sementtyper og finstoff
fra knust tilslag
• Effekten av flygeaske og slagg på motstand til inntrenging av klorider i betong
• Effekten av alkaliutlekking på alkalireaksjoner i betong
• Karakterisering og betydning av riss i betong
• Karakterisering og betydning av karbonatisering i armert betong
• Tilstandsregistrering, FoU-relaterte undersøkelser, og levetidsvurdering av betongbru med
skader forårsaket av armeringskorrosjon
• Drift og vedlikehold av betongbru med skader forårsaket av armeringskorrosjon, FoUrelaterte undersøkelser og vurdering
• Flyteegenskaper og stabilitet av fersk betong: laboratoriemåling og modellering av
partikkel- og fersk betongs egenskaper
• Proporsjonering av betong: partikkelmodellering og laboratoriemålinger
• Fersk betongs egenskaper ved bruk av knust («maskin») sand
• Frostnedbrytning av betong: måling og modellering av avskalling og oppsprekking
• Stabilt luftporesystem i flyveaske betong
• Måling av luftporestruktur i betong
• Isabrasjon på marine konstruksjoner: laboratoriemålinger og modellering
Det kan også være aktuelt
samarbeidspartnere i utlandet.

med

masteroppgave

hos

en

av

betonggruppens

Betonggruppen inviterer interesserte studenter til informasjonsmøte om våre
prosjekt- og masteroppgaver. Tidspunktet annonseres senere.
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Temaområde: Konseptuell konstruksjonsdesign
Forskningsfeltet konseptuell konstruksjonsdesign utforsker rommet mellom ingeniørvitenskap og arkitektur.
Konseptuell konstruksjonsdesign handler om konstruksjonsteknikk som ser etter mer enn å føre ned laster til
fundamentene; det handler om å bære laster på måter som, i tillegg til å være strukturelt sikre, fremstår
meningsfulle, vakre og interessante. Termen konseptuell konstruksjonsdesign brukes om arbeidet som
gjøres på tvers av fagområdene arkitektur og konstruksjonsteknikk, og handler om å utvikle konstruksjoner
som forener strukturell funksjonalitet og visuell form til en meningsfull og interessant enhet. Konseptuell
konstruksjonsdesign er noe som starter i tidligfase av design, jobber med parametrisk modeller grafisk
programmering, konstruksjons-beregninger, optimalisering og mye mer.
Faggruppen konseptuell konstruksjonsdesign består for tiden av:
• Anders Rønnquist, Professor ved Konstruksjonsteknikk
• Bendik Manum, Professor ved Fakultet for arkitektur og design
• Nathalie Labonnote, Førsteamanuensis II ved Konstruksjonsteknikk og Seniorforsker ved SINTEF
Byggforsk
• Samarbeid med Luca Finocchiaro, Førsteamanuensis ved Fakultet for arkitektur og design og leder
av studieprogrammet Sustainable Architecture
• 3 PhD-kandidater
Forskningsgruppen i ingeniørarkitektur jobber med å utforske rommet mellom ingeniørvitenskap og
arkitektur. Enkelt oppsummert jobber vi med å studere hvordan arkitekter, ingeniører og produsenter kan
jobbe sammen med en felles interesse og felles digitale verktøy. Dette er et stort område som omhandler
mange forskjellige temaer og konsepter. I tillegg til vanlige konstruktive egenskaper står begreper som
funksjonalitet, form og visuelt uttrykk sentralt, også for ingeniører. Mer informasjon om gruppen og
forskningen: www.ntnu.edu/kt/csdg
For å utvikle nye og gode konstruksjoner i et samfunn under stadig utvikling er det et stort behov for
kunnskap om, og interesse for, konseptuell design og formgivning av ulike konstruksjoner. Dette betyr også
at det stilles større krav til ingeniørers evne til å håndtere funksjonelle og kontekstuelle parametere i tillegg
til de tradisjonelle prosjekteringsfagene. For at vi som ingeniører skal bidra på beste måte må vi få øvelse i å
håndtere disse komplekse kravene.
Vi ønsker å utfordre ingeniørstudenter, sammen med arkitektstudenter, med ulike referansestrukturer (keystructures). Vi jobber med utvalgte konstruksjoner og ulike tema som vurderes i tre steg: etabler en
hypotese, analyser og til slutt konkluder på hypotesen, rett eller ikke.
Prosjekt- og masteroppgave i konseptuell konstruksjonsdesign kan velges av studenter fra:
• Konstruksjon (MTBYGG, MIBYGG)
Relevant fordypning er Prosjektering
• IKT og Konstruksjonsteknikk (MTING)
av konstruksjoner
Prosjekt- og masteroppgave i konstruksjonsdynamikk
forutsetter at studenten har følgende emne
•

TKT4198 Prosjektering av konstruksjoner VK

For en del av masteroppgavene vil det være en fordel, å ha det nye komplementæremnet innen arkitektur for
ingeniørstudenter AAR4250 Arkitektur som teknologisk praksis.
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Tanken er at fremtidige ingeniører som i sitt virke kommer til å jobbe sammen med arkitekter skal få innsikt
i den nyere arkitekturhistorien, viktige arkitekturverker og ikke mist i hvordan teknologisk kompetanse og
teknologisk know-how har bidratt til å muliggjøre og utvikle arkitekturen.

5. Prosjektoppgave i konseptuell konstruksjonsdesign 2019
Vi som jobber med konseptuell design og ingeniørarkitektur har i flere år hatt et meget spennende og
populært samarbeid mellom Institutt for konstruksjonsteknikk og Fakultet for arkitektur og design. Som
ingeniørstudent vil du få mulighet til å jobbe tett sammen med arkitektstudenter om forskjellige temaer.
Samarbeidet er her like viktig som løsningen av prosjektet.
Gjennomføring skjer ved hjelp av en serie konkrete nærstudier der viktige virkemidler utprøves. Vi tar sikte
på at alle skal gjennom noen delprosjekter, der prosessen avsluttes som et hovedprosjekt som detaljeres,
beskrives konstruktivt, tegnes/skisseres og rapporteres separat.
Oppgavene er relatert til vår forskning og kan gjennomføres som både prosjekt- og masteroppgave. Vi
anbefaler å starte med prosjekt slik at dere kan etablere de grunnleggende kunnskapene dere trenger videre i
en masteroppgave innen samme, eller liknende tematikk. Dette er imidlertid ikke et krav, og det går fint å ta
enten kun prosjekt eller master hos oss.

Vi inviterer alle interesserte studenter til et informasjonsmøte om våre
prosjekt- og masteroppgaver torsdag den 11. april kl. 13:00-14:00 i
Undervisningslaben på Institutt for konstruksjonsteknikk.
▪ Orientering om pågående forskningsaktivitet innen konseptuell
konstruksjonsdesign Informasjon om mulige prosjekt- og
masteroppgaver
Vennligst meld deres interesse til anders.ronnquist@ntnu.no
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6. Tidligere Masteroppgave innen konseptuell konstruksjonsdesign:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploring Finite Element Analysis in a Parametric Environment
Digital Workflow of Parametric Structural Design - Developing Grid Shells in a Nordic Climate
Foldede Formers Funksjonalitet, Konseptuell Design av Foldede Platekonstruksjoner i Betong
Conceptual structural design of footbridges, A case study of asymmetrically suspended bridges
using parametric modelling
Gitterskall, En konstruksjon for fremtiden
Tilpassingsevne i berekonstruksjon, Korleis bruke teknisk mellometasje, opne rom og svære volum
for å gjere eit bygg tilpassingsvennleg
Parametric Design, Search for Membrane Structures
The Function of Form, Conceptual Design of Modern Shell Structures
Konseptuell Design av Gangbroer, Parametrisk modellering som verktøy i tidlig designfase
Conceptual Structural Design of High-Rise Buildings with Wind Alterations
Svevende Arkitektur, Konseptuell design av moderne konstruksjoner
The Parametric design of adaptive joints
On the Possibilities of Grid Shells, Conceptual design of an elongated grid shell
Linking Skyscrapers, A Conceptual Study on Skybridges' Effects on the Structural Behaviour of
Tall Buildings Subject to Quasi-Static Wind Loads

I masteroppgaven vil studentene bli tilknyttet de løpende forskningsprosjektene ved ingeniørarkitektur.
Forskjellen fra prosjektoppgaven er at dere nå skal arbeide, enten individuelt eller to og to, med
selvdefinerte temaer. Dette har vært gjort med stor fremgang, men krever en viss selvstendighet og
egeninteresse. Gruppen bidrar selvfølgelig med all nødvendig støtte.
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Temaområde: Konstruksjonsdynamikk
Forskningsfeltet i konstruksjonsdynamikk kombinerer numeriske simuleringer, laboratorieeksperimenter
samt feltmålinger og overvåkning av eksisterende konstruksjoner og infrastruktur; både bruer og jernbane.
Utvikling og bruk av nye metoder og teknikker for numerisk simulering av dynamisk respons er sentralt, og
data generert fra gruppens flere omfattende målesystemer vil bidra til å forbedre dagens teknologi for
enklere løsning av fremtidens konstruksjonstekniske utfordringer.
Faggruppen Konstruksjonsdynamikk består for tiden av:
•

4 fast vitenskapelige ansatte: Svein Remseth, Kjell Magne Mathisen, Anders Rønnquist og Ole
Øiseth.

•

1 Professor II, Amir Kaynia

•

10 PhD-kandidater

•

3 postdoc

Forskningsfeltet til gruppen omhandler hovedtema dynamisk analyse av konstruksjoner som: veibruer,
jernbanebruer og kontaktlednings-anlegg til jernbane. Forskningen omfatter utstrakt bruk av numerisk
modellering ved hjelp av element-metoden, omfattende respons- og lastmålinger (mer eller mindre
kontinuerlig overvåkning) på eksister-ende konstruksjoner, utvikling og anvendelse av nye metoder og
teknikker for numerisk simulering av dynamisk respons samt laboratorieforsøk i både vindtunnel og
konstruksjonslaben. Mer informasjon om gruppen og forskningen: www.ntnu.edu/kt/dynamics . I tillegg
jobbes det med å gi grunnleggende kunnskap for jordskjelvanalyser av konstruksjoner.
Gruppen har i løpet av de siste årene fått opp flere omfattende målesystemer som gir informasjon om den
dynamiske responsen når den aktuelle konstruksjonen er utsatt for miljøbelastninger som vind, bølger eller
trafikk. Dataene brukes til enten system- eller lastidentifikasjon, med mål om å forbedre lastmodeller og øke
vår forståelse av systemets oppførsel. Ettersom de konstruksjonstekniske utfordringene har blitt mer
omfattende og komplekse er det et stort behov for å videreutvikle metoder og kunnskap, men også validere
og fremme nye beregningsprosedyrer for prosjekterende ingeniører.
Isogeometrisk analyse er en nyvinning innen numeriske analyser, som ved å benytte felles geometri for
design og analyse bidrar til at man sparer både tid og penger samt oppnår mer nøyaktige analysemodeller for
bruk i alle typer konstruksjonsanalyser som i dag gjennomføres med elementmetoden. Konstruksjonsteknikk
var en av initiativtakerne, og har vært ansvarlig for utvikling av programvare (IFEM) for ikke-lineære
konstruksjonsanalyser.
Gruppen er sterkt involvert i ferjefri E39 prosjektet til Statens vegvesen, Bane Nor sitt Intercity prosjekt
samt det nye forskningsprosjektet («Testarena Hell»). I tillegg samarbeider gruppen med store aktører i
norsk industri, www.ntnu.edu/kt/dynamics
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Prosjekt- og masteroppgave i konstruksjonsdynamikk kan velges av studenter fra studieretningene
•

Konstruksjon (MTBYGG, MIBYGG)

•

IKT og Konstruksjonsteknikk (MTING)

•

Industriell mekanikk (MTPROD)

Relevant fordypning er
Beregningsmekanikk og for noen
Prosjektering av konstruksjoner

Prosjekt- og masteroppgave i konstruksjonsdynamikk forutsetter at studenten har følgende emner:
•

TKT4201 Konstruksjonsdynamikk GK

•

En av de to (avhenger av, og tas samtidig med, prosjektet):
o TKT4197 Ikkelineære elementanalyser
o TKT4198 Prosjektering av konstruksjoner VK

For en del av masteroppgavene vil det være en fordel, men intet krav, å ha emnet TKT4108 Dynamikk VK.

7. Prosjektoppgave i konstruksjonsdynamikk i høstsemesteret 2019
Gruppen har to alternative prosjektoppgaver:
Alt 1: Veibru og jernbane (Ole Øiseth og Anders Rønnquist)

Målsetningen med prosjektoppgaven er at studentene skal lære seg hvordan man analyserer dynamisk
respons av konstruksjoner. Det legges stor vekt på at studentene skal få praktisk erfaring både med bruk av
numeriske verktøy (ABAQUS, Matlab), modellering av eksisterende konstruksjoner samt bruk av måledata
for analyse av konstruksjonen. Oppgaven inneholder følgende hovedaktiviteter:
1. Modellering av: veibru, jernbanebru eller kontaktledningsanlegg
2. Feltmåling, behandling og analyse av data fra en valgt konstruksjon
Det blir noen felles forelesninger/veiledningstimer som omhandler grunnleggende modellering i Abaqus og
behandling av måledata.
Prosjektet gir et godt grunnlag for en masteroppgave innenfor fagområdet konstruksjonsdynamikk, og
studentene får kompetanse på modellering og simulering av dynamisk oppførsel av konstruksjoner, som er
etterspurt i arbeidsmarkedet.
Alt 2: Isogeometrisk analyse (IGA) (Kjell Magne Mathisen)

Målsetningen med prosjektoppgaven er at studentene skal lære seg hva som er spesielt med IGA
sammenholdt med vanlig elementanalyse. Studentene skal implementere et enkelt program for IGA av
bjelker, kabler eller skiver. Dette innebærer bruk av numeriske verktøy (Matlab) og en innføring i hvordan
etablere formfunksjoner basert på Splines og NURBS (NonUniform Rational B-Splines).
Prosjekter skal danne grunnlag for en masteroppgave som vil innebære uttesting og videreutvikling av
isogeometriske elementer for bl.a. å beregne vindindusert respons av vindturbinblader, 3D solid-elementer
for store deformasjoner, og kontaktanalyser basert på IGA.
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8. Masteroppgave i konstruksjonsdynamikk i vårsemesteret 2020
I masteroppgaven vil studentene bli tilknyttet de løpende forskningsprosjektene ved konstruksjonsdynamikk. De fleste av disse er knyttet til ferjefri E39 og Intercity. Aktuelle tema for masteroppgaver i 2019
vil bli kunngjort i november 2018.

Mulige masteroppgaver i konstruksjonsdynamikk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vindindusert dynamisk respons av Hardangerbrua
Dynamisk respons av Bergsøysundbrua usatt for bølge- og vindlaster
Kraftidentifisering
Vindtunneltesting av brotverrsnitt
Vind- og bølgeindusert dynamisk respons av hengebruer med flytende tårn
Dynamisk analyse av lange bruspenn (hengebruer, skråstagsbruer)
Skipsstøt mot flerspenns hengebru
Kontroll av robusthet for en flerspenns hengebru
Systemoppførsel for en flerspenns hengebru
Identifisering av skade og utarbeiding av skadeindikatorer for jernbanebruer basert på målevogndata
Dynamikk som verktøy for å utforske økning av toghastighet
Materialtesting av gamle overgangsbruer
Identifisering av sporfeil i overgangen fra land til jernbanebru og dets innvirkning på bruas levetid
Utmattingsberegninger på ståltrau
Undersøkelse av α-lastvirkningsfaktor på kostnader og levetid til jernbanebruer
Utvikling og programmering av beregningsprogram for master og fundamenter i jernbane
Modellering og systemidentifikasjon på gangbruer
Dynamisk stabilitet av ribberørsvarmevekslere til offshore bruk
Isogeometriske bjelkeelement for FSI-simulering av vindturbinblader
Isogeometriske skall elementer
Simulering av kontakt med isogeometrisk analyse
Jordskjelvrespons av betongkonstruksjoner
Samvirke jord-konstruksjon under jordskjelv
Dynamisk respons av offshore vindturbiner

Mer informasjon vil bli gitt i forelesning for
Konstruksjonsdynamikk GK
▪ Orientering om gruppens forskningsaktiviteter
▪ Informasjon om mulige prosjekt- og masteroppgaver
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Temaområde: Pålitelighet av konstruksjoner
Master Projects 2019
Structural reliability and uncertainty modelling in structural engineering
Teacher: Jochen Köhler
Safety is a principle requirement for structures. The safety of structures is normally proven by the
application of the safety concept in the prevailing structural design standard. Here, uncertainties
related to the estimation of loads, load effects and resistances are accounted for indirectly by
calibrated safety factors in order to provide sufficiently reliable solutions for regular design
situations.
However, many practical situations are not regular in that sense. Many engineering structures are
rather particular in regard to e.g. the load environment, the structural response to load effects, the
deterioration of structural materials, the consequences of failure etc. Structural codes are only of
limited use for these extraordinary structures and uncertainties have to be considered explicitly in
order to base decisions related to these structures on reliability or risk criteria.
The following collection of master projects evolve from practical engineering problems related to
extraordinary engineering structures and design situations. 2 students per project are envisaged.
The projects might be performed either in Norwegian or English.
If interested, please contact: jochen.kohler@ntnu.no
1) Value of Information assessment
Structural Health Monitoring (SHM) systems provide information on the state of structures and
the demands on them. In this way, SHM can support the prediction of the infrastructure’s future
performance and the planning of preventive and corrective actions. In the recent past, sensor
technology, data transmission and processing have advanced strongly, and as a result more and
more structures are equipped with SHM systems. As the technology matures, owners and
operators of these structures are focusing their attention on the utilization of the collected data
and are increasingly concerned with the benefit-cost ratio of the SHM systems. The underlying
questions are: What is the value of the information provided by the SHM? And how can it be
maximized? The answers to these questions are intricate, because this Value of Information
(VoI) depends on the future usage and performance of the structures and associated costs and
benefits, the inherent capabilities of the SHM system and the data processing, the possible
outcomes of the SHM and the future decisions associated with those outcomes, in particular on
maintenance and repair actions.
In a Master Project the Value of Information concept will be exemplified based on a real case
study. The study will be performed as part of the European project “COST TU1402” and can be
combined with a fully financed scientific stay in a leading European research institute.

Type of task:
Case study.
Recommended knowledge: Good foundation in general structural engineering and
statistics
Collaboration with:
COST TU1402
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2) Reliability of mooring lines
Mooring systems are important components of
(oil and gas) Floating Production Systems
(FPSs). Their reliability is of great importance
for the safe and cost efficient operation of
these facilities. For the estimation of the
reliability of mooring lines the initial
resistance, material deterioration, load history
and operational constrains have to be
integrated with due account to the
corresponding uncertainties. The reliability
estimate is then used as a basis for setting up a
risk based decision framework for the integrity Figure 1: Mooring systems are important
management of these facilities.
components of offshore oil and gas exploration.
Type of task:
Literature review, uncertainty modelling, reliability analysis.
Recommended knowledge: Good foundation in general structural engineering
Collaboration with:
Per Jahn Haagensen, Industry partner: Statoil
3) Wind load on structures – calibration of the Eurocode
safety concept
The current version of the Eurocodes contains a rather
complex concept for the consideration of wind actions on
structures. The concept includes a large number of
assumptions and simplifications that link the general exposure
to wind speed to actual forces acting on the structure
dependent on its exposure and geometry. To date it is still not
well understood what uncertainty and bias is induced by these
assumptions and simplifications, however, an understanding
of this would be necessary to make any sensible statement
about the validity of the currently applied safety factors for
wind loads. The main objectives of this master project are to
review and document the current Eurocode design concept for
wind loads with special account for the uncertainties and bias
induced by the several assumptions and simplifications that
are included. Basis will be taken in existing literature but also
in current results from wind tunnel tests on buildings. The
work will converge to a well-documented model basis that
can be used e.g. for the calibration of the current Eurocode
safety concept for the consideration of wind actions.

Figure 2: The interaction of wind
and structures is complex, although
it is represented quite simple in
structural design.

Type of task:
Literature review, uncertainty modelling, reliability analysis.
Recommended knowledge: Good foundation in general structural engineering
Collaboration with:
Joint Committee on Structural Safety, CEN (host of the
Eurocode suite)
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4) Reliability analysis of timber roofs affected from creep and decay
Timber roofs are subjected to fluctuating
temperature and humidity conditions which affect
the creep and moisture absorption in wood. Creep
deformation due to continuous load has a significant
impact due to moisture absorption and drying cycles
even when the load is small. Moisture absorption in
the wood causes also decay, which is a biodegradation phenomenon that reduces continuously
the cross section over time once activated. The goal
of this master project is the development of a
simplified probabilistic-based design approach to
evaluate the performance of timber roofs under the
Figure 2 A timber roof construction is exposed
effect of creep and decay.
to creep and decay.

Tasks: First, the students should conduct a literature review regarding the effect of creep and
decay of wooden-based materials and how they are considered in the design of timber
structures. Second, a simplified probabilistic-based design approach that considers creep and
decay should be developed. Third, this approach should be applied to timber roof
construction.
Type of task:
Literature review, uncertainty modelling, reliability analysis.
Recommended knowledge: Good foundation in general structural engineering
Collaboration with:
European Research Project “Tall Facades”
5) Cost and reliability assessment on real structural elements of a simplified safety
format for design of timber structures
The strength of structural timber elements depends on the
duration of the load they are exposed to. This phenomena,
known as load-duration effect, is accounted in modern
design codes like the European Standards (Eurocode 5)
by the modification factor. As a consequence, a larger
number of load combinations need to be considered
making the design more demanding. In fact, whereas for
other building materials the load combination with the
maximum load is automatically decisive for the design,
the decisive load combination for timber structures could
also result in a lower sum of loads.
Two simplified safety formats (SF) have been
individuated with the aim to reduce the number of
relevant load combinations and therefore simplify the
design. The reliability elements included in the proposed
SF have been reliability-based calibrated with the
objective of maintaining or increasing the level of safety
of the current format provided by the Eurocodes. Several
scenarios were covered by combining different types of Figure 3 Timber structure
climates, loads, materials and material properties. The
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resulting design was compared in terms of costs, number of relevant load combinations and
safety level. The two proposed SF are seen to greatly reduce the load combinations, while
maintaining or increasing the level of safety at the cost of a larger design. For structures
dominated by variable loads, that are the most frequent among timber structures, the
average over design was found to be between 3 and 20 percent.
The objective of the present project is to:
• assess the proposed simplified SF and compare it with the current Eurocode in
terms of construction costs, risk and reliability by using a portfolio of real typical
structures.
• Calibrate the proposed simplified safety format specifically for Norway
considering: the local climate, the construction habits and the eventual additional
requirements in the Norwegian National Annex to the Eurocodes.
•
Type of task:
Literature review, uncertainty modelling, code calibration,
reliability analysis.
Recommended knowledge: Good foundation in general structural engineering
Collaboration with:
European Project COST FP1402

6) Assessment of the hidden safety and biases of some Eurocode load and resistance
models
The full suite of Eurocodes is under an
important revision process; new versions are
expected to be ready in 2020. Eurocode 0,
covering basic principles in design of
structures, is greatly revised in this process. A
major part of this revision consists in the recalibration of safety factors by using reliability
theory. The most important point for this task is
the representation of the random variables with
probabilistic models. Among them, model
uncertainties play a very important role since
the safety factors are greatly influenced by
model biases (mean different than unity) and
hidden safety.
The scope of this project is to individuate
stochastic models representing these model uncertainties on the load and resistance side.
Literature review and/or comparison of Figure 4 Lab measurements for calibration of the
Eurocodes’ models with more detailed models Eurocodes snow load models.
are possible methods for fulfilling the task.
Type of task:

Literature review, uncertainty modelling, code calibration,
reliability analysis.
Recommended knowledge: Good foundation in general structural engineering
Collaboration with:
CEN TC250 SC10 WG1
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7) How safe is safe enough?
Structures have to be safe. At the same time one
has to appreciate that structural safety comes at a
cost. The choice of an appropriate level of
structural safety is a fundamental decision that
strongly affects structural engineering practice.
Given that, it appears surprising that to date no
general consensus exists on how to handle this
important aspect. Several risk acceptance criteria
exist in several sub-domains of civil engineering,
however, they differ significantly, both, in regard to
the underlying philosophy and their corresponding
practical implications for the choice of safety level.
In the present project an existing risk acceptance Figure 5: Society requires a safe build
criteria will be developed and applied to typical and environment. But how safe is safe enough?
to extraordinary civil engineering structures.
Type of task:
Literature review, uncertainty modelling, reliability analysis.
Recommended knowledge: Good foundation in general structural engineering
Collaboration with:
Joint Committee on Structural Safety
8) How to predict tightness of windows?
Moisture issues in buildings constitute a large
fraction of the cost damage in the build
environment, and moisture safety has become a
research topic of large societal concern.
Tall timber buildings envelopes are particularly
exposed to high wind pressures combined with
driving rain. The risk of moisture damages is today
broadly underestimated in the planning, building
processes and in quality management. The thesis
work will be based on available data provided by
SINTEF Byggforsk, will consider experimental
measurements performed on windows from
different producers over the last 10 years at
SINTEF Byggforsk concerning rain- and air
tightness. The objective of the thesis is to
define/predict the rain and air tightness of the
windows based on the available and new Figure 6: Moisture safety is of concern
experimental work. Uncertainties and the inter- particular in high rise buildings.
relations between the exposures and outcomes will
be derived through data analysis.
Type of task:
Experimental work, data analysis, computer simulation.
Recommended knowledge: Building physics and/or data analysis
Collaboration with:
SINTEF and Tore Kvande (NTNU/BAT)
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Temaområde: SIMLab – Structural Impact Laboratory
Faggruppa SIMLab består for tida av:
▪ 6 fast vitenskapelige ansatte: Vegard Aune, Tore Børvik, Arild Holm Clausen, Odd Sture
Hopperstad, Magnus Langseth og David Morin. (Dessuten 2 personer med 80%
permisjon: Aase Reyes, som har flyttet til OsloMet, og Arne Aalberg, som er på UNIS på
Svalbard.)
▪ 4 professor II (20% deltidsstilling): Cato Dørum (hovedstilling i Statens Vegvesen),
Odd-Geir Lademo (hovedstilling i SINTEF), Ole Runar Myhr (hovedstilling i Hydro) og
Erling Østby (hovedstilling i DNV-GL)
▪ Ca 25 ph.d-kandidater
▪ Ca 10 postdoc/forskere
Forskningsfeltet til gruppa er oppførsel og modellering av materialer, komponenter og
konstruksjoner utsatt for statisk og dynamisk last. Aktuelle materialer er primært metaller og
polymerer, samt til en viss grad glass, kompositter og betong.
Vår rolle er å utvikle modeller og metoder som industrien kan benytte i sine prosjekter og i
sin produktutvikling. Anvendelser er f.eks. beskyttelseskonstruksjoner, energiabsorbenter
(bil, offshore), knutepunkter og bruer.
Nøkkelen for å modellere den makroskopiske responsen (deformasjon, brudd osv.) korrekt
med elementmetoden, er å forstå mekanismene på mikroskala. Dessuten bruker vi laboratoriet aktivt for å studere oppførselen til materialer og komponenter. Kort oppsummert kan
vi si at SIMLab arbeider i skjæringspunktet mellom mekanikk, design/dimensjonering og
materialteknologi.
Gruppa er vert for CASA (Centre for Advanced Structural Analysis), som er en SFI (Senter for
forskningsdrevet innovasjon) utpekt av NFR for perioden 2015-2023. SFI CASA har i alt 14
samarbeidspartnere fordelt på internasjonal og norsk industri samt offentlige institusjoner.
Partnerne har sin virksomhet innenfor tre ulike forretningsområder:
o Konstruksjoner (Multiconsult, Statens Vegvesen, Equinor, DNV GL)
o Bil (Audi, BMW, Honda, Toyota, Renault, Hydro, Benteler)
o Samfunnssikkerhet (Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet)
Dessuten er SINTEF vår forskningspartner.
Mer informasjon:
www.ntnu.edu/casa/
Se også nyhetsbrevet vårt:
www.sfi-casa.no
Og presentasjonsvideoen vår:
www.youtube.com/watch?v=IuSJTPqWRkk
Videre har NFR tildelt gruppa (v/ Hopperstad, Børvik og Myhr) Toppforsk-prosjektet FractAl
(Microstructure-based Modelling of Ductile Fracture in Aluminium Alloys).
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SIMLab er også involvert i prosjekter relatert til f.eks. ferjefri E39.

Prosjekt- og masteroppgave ved SIMLab kan velges av studenter fra studieretningene
• Konstruksjon (MTBYGG, MIBYGG)
Relevant fordypning er
• IKT og Konstruksjonsteknikk (MTING)
Beregningsmekanikk (helst) eller
• Industriell mekanikk (MTPROD)
Prosjektering av konstruksjoner
Prosjekt- og masteroppgave ved SIMLab forutsetter at studenten har følgende emner:
• TKT4192 Elementmetoden i styrkeanalyse (eller tilsvarende)
• TKT4197 Ikkelineære elementanalyser (tas samtidig med prosjektet)
For noen av masteroppgavene vil det være en fordel, men ingen forutsetning, å ha TKT4135
Materialmekanikk og TKT4128 Støtmekanikk i emnekretsen.

Prosjektoppgave ved SIMLab: Ikke-lineær analyse av konstruksjoner
Det er hovedsakelig tre årsaker til at konstruksjoner fremviser ikke-lineær oppførsel:
• Ikke-lineært materiale (f.eks. plastisitet, viskoplastisitet og brudd)
• Ikke-lineær geometri (f.eks. knekking og store deformasjoner)
• Ikke-lineære randbetingelser (f.eks. kontakt)
Målsettingen med dette prosjektet er at studentene skal lære seg eksperimentelle og
numeriske metoder for analyse av ikke-lineær respons av konstruksjoner. Det legges stor
vekt på at studentene skal få praktisk erfaring med bruk av numeriske verktøy (ABAQUS) og
relevant laboratorietrening. Oppgaven inneholder følgende to hovedaktiviteter:
• Material- og komponenttester i laboratoriet
• Modellering og analyse med ABAQUS
Koblingen mellom den eksperimentelle og de beregningsmessige delene av prosjektet er
viktig av to årsaker. For det første vil eksperimentene gi informasjon om fysikken i
problemet. Dette har betydning for valg av numerisk eller analytisk beregningsmodell. Man
vil for eksempel bomme totalt hvis man bruker en lineært elastisk materialmodell på et
problem hvor det er store plastiske deformasjoner. For det andre er separate materialforsøk
påkrevet for å fremskaffe data for materialets oppførsel, f.eks. flytespenning og fastning, som
skal benyttes i ABAQUS-modellen.
Studentene arbeider to og to. Det blir noen felles forelesninger/kollokvier som omhandler
behandling av laboratoriedata, kalibrering av materialmodeller, analytiske beregningsmetoder, ikke-lineære elementmetoder samt eventuelle andre tema som ikke er dekket i
instituttets øvrige emner.
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Samtlige studenter som velger SIMLab som fordypning tar denne prosjektoppgaven.
Den gir et godt grunnlag for en masteroppgave innenfor fagområdet som dekkes av SIMLab
(stål, aluminium, polymerer, kompositter, knuptepunkt osv.), og studentene får
elementmetodekompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Masteroppgave ved SIMLab:
I masteroppgaven vil studentene bli tilknyttet de løpende forskningsprosjektene ved SIMLab.
De fleste av disse er relatert til SFI CASA, men gruppa har også noe aktivitet i samarbeid med
f.eks. E39-prosjektet. Aktuelle tema for masteroppgaver i 2020 blir kunngjort i november
2019.
Lista nedenfor viser noen av masteroppgavene som har vært gitt de siste årene. Noen av
disse kan være aktuelle også i vårsemesteret 2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modellering av sikkerhetsglass utsatt for eksplosjonslast
Optimalisering av energiabsorbenter i beskyttelseskonstruksjoner
Eksplosjonslast i rørtunnel (ferjefri E39)
Deformerbare konstruksjoner utsatt for eksplosjonslast
Oppførsel og modellering av rustfritt stål
Støt mot offshore rør med og uten beskyttelse
Modellering av duktilt brudd i plastmaterialer
På- og avlastning for plastmaterialer
Dynamisk respons av plastmaterialer
Brudd i rørledninger
Modellering av duktilt brudd i aluminium
Modellering av høyfast stål
Brudd i sveisede aluminiumkonstruksjoner
Oppførsel til avstivede platefelt i aluminium utsatt for støtlaster
Design av høyspentmaster i aluminium
Progressiv kollaps av bygninger
Oppførsel til forbindelser mellom forskjellige materialer
Aluminiumskum i beskyttelse
Polymerskum

Det kan også være aktuelt med masteroppgave hos en av CASAs samarbeidspartnere. De siste
tre årene har f.eks SINTEF, Multiconsult, Equinor, Toyota, Audi og BMW lansert
masteroppgaver for våre studenter.
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Vi inviterer interesserte studenter til et informasjonsmøte om konstruksjonsberegninger mandag 1. april kl 14:15 – 16:00 i KJEL 5. Agenda:
▪

Numeriske simuleringer i konsulentbransjen (v/ Nils Smeland, Multiconsult)

▪

Numeriske simuleringer på SIMLab (v/ Vegard Aune, NTNU)

▪

Praktisk informasjon om emnevalg osv. (v/ Arild Holm Clausen, NTNU)

▪

Pizza og mingling (max 100 studenter; 3. årskurs er også invitert!)

PÅMELDING via linjeforeningene (Aarhønen, Smørekoppen, Hybrida)
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Temaområde: Stålkonstruksjoner
Hovedansvarlig for fagområdet Stålkonstruksjoner ved Institutt for konstruksjonsteknikk er
Arne Aalberg, og med Arild Holm Clausen som co-pilot. Arne Aalberg jobber 50% ved
Institutt for konstruksjonsteknikk i høstsemesteret 2019, og har sine resterende 50% ved
UNIS i Longyearbyen.
Aktuelle masteroppgaver innen fagfeltet Stålkonstruksjoner kan f.eks være knyttet opp mot:
• Knutepunkter
• Rotasjonskapasitet
• Platefelt
• Oppførsel og materialmodeller for spesielle stålkvaliteter
• Forskningsprosjekter ved UNIS
I disse masteroppgavene er det som regel lagt opp til en kombinasjon av eksperimentelle
undersøkelser (lab), bruk av regelverk og numeriske simuleringer med elementmetoden
(typisk Abaqus).
Som en forberedelse til en slik masteroppgave tilbys en prosjektoppgave à la den som kjøres
innenfor temaområdet SIMLab. En slik prosjektoppgave gir studentene en hensiktsmessig
innføring i eksperimentelle teknikker, postprosessering av labdata og bruk av Abaqus. Vi ser
for oss et opplegg hvor studentene innenfor temaområdet jobber to og to sammen. Hver
gruppe bestemmer kapasiteten til en stålbjelke, og gruppene ser på bjelker med ulik
tverrsnittsklasse. I tillegg vil det bli gjort materialforsøk siden dette er nødvendig for å
kalibrere materialmodellen i de numeriske simuleringene.
Studenter som ønsker en ren prosjekteringsoppgave på sin masteroppgave må ta dette i
samarbeid med bedrift, og det forutsettes at studenten får arbeidsplass og veileder i den
aktuelle bedriften. Prosjektoppgaven kan da være et forstudium relatert til problemstillingen
som skal studeres i masteroppgaven. Alternativt kan studenten følge opplegget for
prosjektoppgaven som er skissert rett ovenfor.
Kontaktpersoner:
• Arne Aalberg (arne.aalberg@ntnu.no eller 976 42 898)
• Arild Holm Clausen (arild.clausen@ntnu.no eller kontor 3-69)
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Temaområde: Tre-baserte materialer og konstruksjoner.
(Wood-based materials and structures). Prosjekt og
hovedoppgaver.
Contacts: Prof. Kjell Arne Malo and Associate Prof. Haris Stamatopoulos
Tre-gruppen er en liten, men aktiv gruppe med mange eksterne prosjekter. Gruppen har for tiden 7 PhD
studenter, og hvert år gjennomfører 10-20 masterstudenter oppgave på tre. Det er et utstrakt samarbeid
mellom PhD studentene og masterstudentene, og de aller fleste av masteroppgavene er knyttet til pågående
eksterne forskningsprosjekter, finansiert av europeiske forskningsorganisasjoner (f.eks European Research
Area, ERA-Net) eller nasjonale (f.eks Norges Forskningsråd) og/eller noen av de større aktørene i
byggebransjen (arkitekter, konsulenter, entreprenører og produsenter).
Tre er et naturlig, fornybart og miljøvennlig byggemateriale som binder opp karbondioksid i store mengder.
Trematerialer er kortreiste og lett tilgjengelige og har i de siste årene fått betydelig økt bruk i både små og
store konstruksjoner. Tre har meget stor styrke i forhold til sin vekt og kan lett limes sammen til
komponenter av hvilken som helst størrelse, i praksis bare begrenset av transporthensyn. Trematerialer har
en meget kompleks oppbygging og lar seg ikke enkelt beskrive med dagens materialmodeller for fysisk
oppførsel. Trematerialer har komposittoppbygging i alle skalaer fra molekylskala til store limte
komponenter:

Riktig bruk av tre i bærende konstruksjoner krever kompetanse om de generelle egenskapene til materialet,
innsikt i og utnyttelse av materialets sterke sider, hensyntagen til materialets svake sider, samt mulighetene
for sammenføyning av tre-komponenter til hele konstruksjoner.
Vårt globale klimaproblem har medført en sterk økning i interessen for bruk av klimavennlige materialer
som tre og personer med kompetanse på bruk av tre er blitt meget etterspurt i markedet.
Prosjektoppgaver innen tre kan typisk være som et forprosjekt til masteroppgaven. Alternativt kan en velge
et ledet selvstudium innen et aktuelt tema. Et godt alternativ er også å følge fellesopplegget for
prosjektoppgave som gis av SIMLab gruppen (Ikke-lineære analyser av konstruksjoner).
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En hovedoppgave innen tre og trekonstruksjoner vil som sagt bli knyttet til ett av de pågående
forskningsprosjektene, enten i samarbeid med industri og/ eller PhD kandidater. Det er mulig å utføre en
hovedoppgave innen områder som materialmodellering av fysisk oppførsel, komponentoppførsel,
knutepunkter og sammenføyning av komponenter, bygging av og egenskaper til hele bygninger og broer
osv. Oppgavene kan for eksempel fokusere på dynamisk oppførsel av høye bygninger eller broer, styrke og
stivhetsegenskaper til komponenter og sammenføyninger, fysiske egenskaper som endrer seg med tid og
klimabetingelser osv.
Temaer for hovedoppgaver fra de siste par-tre årene (som kan videreføres) og nye aktuelle temaer (flere nye
kan foreslås):
• Modellering og evaluering av slanke fotgjengerbruer i tre (dynamikk)
• Trebruer
• Brudekker i tre (forspente og armerte)
• Kapasitetsanalyser av limtrebjelker med store hull og forsterkninger
• Numerisk modellering av tre (makro-mikro struktur)
• Bruddmekanikk for tre, forsøk og modellering
• Aksial- og tverrbelastede innskrudde gjengestenger i trekonstruksjoner
• Momentstive forbindelser i trekonstruksjoner
• Utvikling av prefabrikkerte dekke-elementer i tre (stivhet, vibrasjoner og akustikk)
• Utvikling og prosjektering av nettverksbuebru i tre
• Numerisk modellering av dynamisk respons til høyhus i tre
• Konseptstudie av knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer utsatt for brannbelastning,
• Vibrasjoner i kompositt tre-dekker
• Utmattingsegenskaper til tre og forbindelser i tre
• Konsept studier av urbane fler-etasjers trehus
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•
•
•
•

Horisontal stabilisering av høye trehus
Vindmøller i tre
Jordskjelv analyser av høye trehus
Egenskaper av forbindelser for trekonstruksjoner under sykliske/dynamiske laster

En typisk hovedoppgave innen tre og trekonstruksjoner benytter numeriske modeller (FEM), analytiske
betraktninger, litteraturstudier og/eller eksperimentelle undersøkelser som redskaper, det mest vanlige er at
minst to av disse redskapene kombineres i en oppgave. Selve oppgaven blir gjerne bestemt etter en
diskusjon mellom veileder og kandidater hvor interessene til kandidatene (og også veileder), samt
tilgjengelige muligheter vektlegges. Antall masteroppgave-prosjekter vil være begrenset til ca. 20, og det er
fordelaktig å være to studenter på en oppgave, gjerne med ulike forkunnskaper.
Aktuelle forkunnskaper kan være: TKT 4211/TKT4212 Trekonstruksjoner (1 og 2), TKT 4201
Konstruksjonsdynamikk, TKT 4192 Elementmetoden i styrkeanalyse, TKT 4197 Ikke-lineære
elementanalyser, TKT4198 - Prosjektering av konstruksjoner, videregående kurs eller TKT 4196
Prosjektering – Sikkerhetsforhold.
Relevant fordypning er; Beregningsmekanikk eller Prosjektering av konstruksjoner

Vi inviterer alle interesserte studenter til orienteringsmøte om trekonstruksjoner i April (info
om møte vil bli gitt i TKT4211 forelesninger)
Exact date and place to be announced
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