
Penggunaan ltomputer yang semakin
meningkat 'dalam analisis dan disain
struktur menuntut perlakuan yang
jelas dan mendalam atas subyek me-
toda matriks. Volume ini dapat me-
menuhi kebutuhan tersebut, dengan
menyajikan baik metoda maupun
teknik konvensional secara paralel.

Pengantar Analisis Struktur de-
ngan Metoda Matriks mencakup
liputan analisis struktural, operasi
matriks, truss statis tentu, dan statis
tak tentu, balok statis tentu dan sta-
tistik-tentu, rangka tegar, teorema
energi.

Disajikan pula sejumlah contoh
numeris, dan sederet gambar garis
yang dipergunakan untuk menurun-
kan berbagai metoda atau sarana
menjelaskan konsep utama dan pro-
ses.

Di antaranya:

. Mengintegrasikan metoda matrik
dengan metoda konvensional ana-
lisis struktur dalam keseluruhan
buku.

e Menyajikan ungkapan mendasar,
sederhana dan setepat mungkin
untuk menurunkan dan menunjuk-
kan metoda analisis struktur.

o Menghidangkan sejumlah contoh
numeris yang dirancang untuk Pe-
nuntun langkah-demi langkah para

mahasiswa:

lbersambung ke lembar sampul belakang
bagian dalaml
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Kata Pengantar

Buku teks ini telah dipersiapkan penggunaannya sebagai pelajara,n per-

tama dalam analisis struktur, yaitu setelah pelajaran statika dan ilmu te-
gangan. Dengan makin meningkatnya pemakaian komputer dalam teknik
struktur profesional, maka cara matriks telah dipadukan dengan cara kon-
vensional dalam buku ini. Namun demikian karena tujuan utamanya adalalt
untuk memberikan pengertian tentang cara matriks, dan bukan pemakaian-

nya dengan menggunakan komputer, maka tidak disertakan pembahasan

tentang program-program komputer.
Suatu usaha telah pula dilakukan untuk menggunakan kalimat-kalimat

yang sederhana, tepat dan sesingkat mungkin dalam menguraikan dan me-

nunjukkan berbagai cara menganalisis struktur. Pembaca disarankan untuk
mempelajari dan menyerap bahan ajaran secara kritis, mantap dan berulang-
ulang serta mengerjakan semua latihan dan contoh-contoh soal. Soal-soal

latihan, baik yang sama maupun yang berbeda dengan contoh, diberikan
untuk setiap materi pembahasan dengan maksud agar setiap soal latihan
yang disarankan ini dapat dikerjakan dengan baik dan sempuma oleh setiap

mahasiswa. Dalarn hal ini. buku ini telah dirancang sebagai suatu buku kerja
untuk studi yang berprogram. Para dosen yang berpengalaman dapat meng-
hapus, mengganti atau menambahkan berbagai soal latihan yang lebih prak-
tis.

Dalam Bab 8 telah dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk me-
ngembangkan dan mewujudkan pentingnya teorema energi. Karena kedua
teorema dari Castigliano sangat berguna dalarn penumnan matriks kekaku-
an dan matriks kelenturan dari elemen-elemen terbatas pada struktur pelat

B-*
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dan kuljt kerang. maka bab ini juga akanpelajaran tentarig ,ir.., terbatas. 
L sangat bermanfaat pada pemulaan

Ucapan terima ,:,ith 4;;;aikan kepada. Nyonya Audrey M. Milter,Sekretaris Fakurras r.tnr t sir,Iuiri'oroi u, iu.rri iJr-tionr,n_radison,yang terah memberikan bantuannr. ,rr* mengetik konsep buku ini.

Analisis Struktural

{r,

1'1 struktur Kerangka dibanding struktur perat atau Kurit Kerang
Struktur bangunan dibuat untuk dapat menahan beban sepanjang umurbangunan tersebut- Struktur bangunan umum termasuk jembatan, gedung,kapal laut, pesawat terbhng, mesin-mesin, dam dan bangunan-bangunan
kerangka pemikul beban lainnya, cralam berbagai hal dapat dipisah_pisahkanmenjadi bagian-bagian yang merupakan satu kesatuan dalam analisis danperancangannya. untuk suatu kesatuan struktur, dapat dibedakan lagi anta_ra suatu struktur kerangka wame structure) dan suatu struktur petat (pratestructure) atau kulit kerang (shell structure).

Suatu struktur kerangka terdiri clari batang-batang rurus atau lengkungyang ujung-ujungnya dihubr-mgkan crengan memakai pasak atau dilas. Struk_tur kerangka yang khas adalah rangka batang,x balok dan kerangka kaku.Suatu rangkai dua-dimensi icrear seperti terrihat daram Gambar I.la terdiri

C. K. WANG
Madison, IUisconsin

GAMBAR 1.1. Struktur Kerangka yang khas

* Rangka batang = trus; balok = boam.

(a) Bangka {b) Balok malar (c) Kerangka kaku
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dari batang-batang yang dihubungkan dengan memasukkan pasak pada
ujung-ujungnya. Balok malar pada Gambar l.lb, meskipun sesungguhnya
terbuat dari satu batang panjang, dapat dianggap terdiri dari tiga batang
yang dilas di B dan c. Model kerangka kaku dua-dimensi pada Gambar l.lc
dapat dibuat dengan memotong pelat baja, tetapi pada kenyataannya bisa
merupakan kerangka beton bertulang monolitik atau kerangka baja yang
terdiri dari lima batang yang dilas pada titik-titik simpul D, E d,an F.

Suatu struktur pelat atau kulit kerang dibuat dari suatu pelat tipis datar
atau lengkung yang malar dan biasanya disangga secara malar pada sisi-sisi-
nya. contoh dari jenis struktur ini antara lain adalah pelat lantai dan atap
kubah dari suatu gedung, pelat geladak dan badan kapal, sayap dan rangka
pesawat udara, dan lain-lain. Analisis dari bentuk struktur pelat dan kulit
kerang yang beraturan biasanya masuk dalam Teori Elastisitas. Belak angan
ini analisis numeris yang mendekati dari bentuk-bentuk pelat dan kulit ke-
rang yang tidak beraturan telah pula dilakukan dengan cara elemen terbatas.

Tujuan utama dari buku ini adalah untuk memperken lkan cara-cara
menganalisis struktur-struktur kerangka; oleh karenanya buku ini diberi
judul Pengantar Analisis Struktur.

1.2 Analisis Tingkat-Pertama dan Analisis Tingkat-Kedua
(First-Order Analysis and Second-Order Analysis)

Analisis dari suatu struktur kerangka, entah itu berupa rangka batang, balok
ataupun kerangka kaku, akan meliputi penentuan dari

bentuk lendut dari struktur; dan
gaya aksial, dan atau gaya geser dan momen lentur pada tiap titik dalam
tiap bagian konstruksi, atas dasar

a) bentuk struktur yang diketahui,
b) ukuran-ukuran dan sifat bahan dari bagian-bagian konstruksi;dan
c) beban yang bekerja.

Untuk memberikan gambaran tentang hal ini, bentuk-bentuk lendut dari
tiga struktur tipikal diberikan dalam Gambar 1.2.

Pad.a rangkabatang, bentuk pelendutan terjadi akibat perpindahan titik- ,

titik simpul ke arah horizontal dan vertikal, sedangkan semua batang tetap
lurus meskipun beban telah bekerja. Setiap titik simpul merupakan bagian
dari sistem gaya konkuren, termasuk gaya-gaya yang bekerja pada titik-titik
tersebut, dengan akibat timbulnya tegangan tarik atau tegangan tekan da- .

lam batang-batangnya. Selanjutnya timbul pertanyaan tentang ke arah
mana gaya-gaya tarik atau tekan ini bekerja. Apakah menurut arah garis te-
bal pada Gambar 1.2 ataukah menurut arah garis yang terputus-putus. Da-
lam hal yang pertama, di mana persamaan-persamaan keseimbangan didasar-

Analisis Struktural

GAMBAR 1.2. Bentuk-bentuk Pelendutan dari Rangka Batang, Balok, dan Kerangka

Kaku yang mungkin terjadi.

kan pada geometri dari bentuk aslinya, maka pendekatan yang dilakukan

termasuk dalam analisis tingkat pertama (Jirst order analysis); tetapi dalam

hal yang kedua, di mana persamaan-persamaan kesetimbangan didasarkan

pada geometri yang telah berubah bentuk, secara teoretis adalah lebih tepat
I dan selangkah lebih maju, yang oleh karenanya disebut analisis tingkat-

keclua (second order analysis). Analisis tingkat-kedua merupakan suatu hal

yang rumit karena geometri perubahan bentuk dan gaya-gaya aksial dalam

" bataing saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam kasus-kasus biasa, peru-

bahan geometri adalah sangat kecil sehingga analisis tingkat-kedua tidak di-

perlukan.
Kurva elastik untuk balok malar dalam Gambar 1.2 merupakan fungsi

dari momen lentur yang terutama disebabkan oleh beban melintang di atas

balok. Pada analisis tingkat-pertama, hanya momen lentur yang dianggap

*
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menimbulkan kurva elastik,
tur akibat bekerjanya gaya
momen lentur akibat beban
tik. Di sini kembali momen
ngaruhi satu sama lain.

Adalah cukup memadai apabila sampai di sini dikatakan bahwa hanya
analisis tingkat-pertama yang akan dibahas dalam buku ini, yaitu bahwa
pemamaan-persamaan kesetimbangan didasarkan pada bentuk geometrik
struktur asli yang belum mengalami perubahan bentuk.

1.3 Sifat-sifat Bahan Linear dan Non-linear

Untuk mempelajari kelakuan kerangka struktur akibat berbagai macam
beban maupun terhadap gangguan lainnya diperlukan data tentang sifat-
sifat bahan struktur tersebut. Sifat bahan yang paling penting adalah kurva
tegangan-regangan yang didapat dari hasil percobaan di laboratorium, misal-
nya hasil percobaan tarik terhadap batang baja atau hasil percobaan tekan
terhadap silinder beton. Kurva tegangan-regangan dari baja untuk semua
maksud praktis adalah linear dalam suatu daerah yang cukup besar, sedang-
kan kurva tegangan-regangan dari beton berbentuk kurva dari awal sampai
akhir. Sebagai tambahan, pada beton bertulang yang mengalami pengem-
bangan retak pada daerah tarikan, maka sifat dari seluruh bagian konstruksi
hanya dapat diasumsikan dengan cara statistik. Dalam Gambar 1.3c diper-

(a) Baja (b) Beton

(cl Diidealisasikan

GAMBAR 1.3. Kurva Tegangan-Regangan yang khas

Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks

sedang pada analisis tingkat-kedua, momen len-
aksial dan lendutan dikombinasikan dengan

melintang menimbulkan terjadinya kurva elas-
lentur jumlah dan kurva elastik saling mempe-

Analisis Struktural

lukan suatu kurva tegangan-regangan ABC yang telah cliidcalisasikan dan
dapat dipakai sebagai dasar dalam penrlru[an cara matematis.

Pokok-pokok pembahasan dalaur buku peugantar ini dibatasi pada kela-
kuan struktur menurut bagian linear garis ,48 pada kurua tegangan-regangan
dalarn Garnbar 1.3c.

1.4 Beban Statik dibanding Beban Dinamik (Static & Dynamic Loads)

Jika sebuah gaya P dikerjakan secara berangsur-angsur terhadap suatu pegas
elastik linear seperti terlihat dalam Gambar 1.4a, maka perpanjangan X
pada setiap saat adalah berbanding lums dengan besarnya gaya P yang be-
kerja dan dapat ditulis dengan rumus berikut

(1.4.1) P: KX

di mana K adalah angka kekakuan dari pegas. Kerja yang dilakukan untuk
penambahan panjang sebesar dX adalah

dW: PdX: KXdX

dan jumlah kerja yang dilakukan untuk memperpanjang pegas dari ln men-
jadi (Zo * X) adalah

(1.4.2) w - I dw : tr xxax - !xx, - *PX

,,ry
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(a) Sebuah pegas tunggal atau batanq

L

I

I
1-
lxI

(bl Bangka tersusun dari pegas-pegas

Pt P2 P3

\

(c) Balok dari pegas-pegas terpampal

GAMBAR 1.4. Beban Statik pada Pegas Elastik Linear
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Jadi energi elastik yang tersimpan di dalam pcgas adalalt sama dcngan setc-

ngah dari hasil perkalian antara besarnya gaya yang bekcrja dalam pegas

dengan perpanjangan pegas yang dihasilkannya.
Kelakuan dari scbuah batang pejal, selama sifat bahan tersebut menurut

bagian linear garis AB dari kurva tegangan-regangan dalam Gambar 1.3c,

adalah sama dengan kelakuan dari pegas elastik linear, hanya di sini harga

kekakuan r( adalah

Analisis Struktural

struktural untuk beban-beban dinamik, khususnya dalam hal pegas-pegas

itu sendiri mempunyai massa, lebih populer dengan nama dinamika struk-
,ar. Sehubungan dengan ini, maka buku ini terbatas pada statika struktur-

1.5 Ketidakstabilan Elastik dibanding Ketidakstabilan Statik
(Elastic vs Statical lnstability)

Jika suatu batang dengan ujung yang satu bersendi sedang ujung yang lain
disangga pada rol, seperti diperlihatkan pada Gambar 1.5, mendapat suatu
gaya aksial tekan P, maka batang ini akan tetap lurus sedangkan penyangga

rol akan bergeser ke bawah sebesar X yang besarnya adalah

(l .5.1)

(1.4.3)
EAK:-
Lo

di mana I adalah modulus clastisitas dan A adalah luas penampang dari
batang tersebut.

Jika gaya P yang bekerja secara berangsur-angsur diganti dengan suatu
massa benda seberat ll/ yang digantung pada ujung bawah pegas, maka akan
timbul pertanyaan apakah massa benda ini dibebaskan terhadap pegas seca-
ra berangsur-angsur atau secara mendadak. Pada keadaan pertama di mana
benda membebani pegas secara berangsur-angsur, maka beban ini disebut
beban statik dan akan menghasilkan perpanjangan pegas, dengan mengguna-
kan persamaan (1.4.1), sebesar

(1.4.4) X(statik)

Dalam hal yang terakhir ini, di mana beban bekerja secara mendadak, maka

beban tersebut disebut beban dinamik dan akan menghasilkan perpanjangan

pada pegas yang besarnya dua kali lipat perpanjangan akibat lendutan statik
dari Persamaan (l .4.4) di atas, dan setelah itu akan terjadi suatu gerakan

berayun dari massa.
Rangka pada Gamb ar I .4b dianggap terdiri dari tujuh buah pegas elastik

linear yang dikaitkan satu sama lain pada lima buah simpul. Beban yang di-
berikan terdiri dari tujuh nilai gaya P. Jika beban-beban ini diterapkan seca-

ra berangsur-angsur, maka akan timbul secara berangsur-angsur pula tujuh
lendutan yang tidak diketahui mulai dari nol sampai mencapai harga penuh-

nya; demikian juga dengan gaya-gaya dan perubahan bentuk yang terjadi
dalam pegas. Bahkan balok pada Gambar l.4c juga dapat dianggap terdiri
dari sejumlah pegas-pegas kecil yang tidak terbatas yang dimampatkan, dan

kelakuan balok ini akibat bekerjanya beban statik adalah sama dengan kela-
kuan batang tunggal atau sekelompok batang-batang.

Dalam buku pengantar ini, hanya beban-beban statik-beban yang dite-
rapkan secara berangsur-angsul-yang dipertimbangkan. Sedangkan analisis

P PL^vnVAE

W
K

(1.s.2)
n2EI

D
'kr - 12r-o

-;f XI

'4.
Penampang C-C

GAMBAR 1.5. Suatu Struktur Batang Tunggal dan Suatu Rangka Batang Berganda.

Analisis struktural adalah benar seldma sifat-sifat bahan adalah linear; dan

iuga selama P tidak mempunyai beban tekuk menurut Euler

di mana I adalah momen kelembaman terhadap sumbu 2-2 dari penamplng
batang. Seperti yang diuraikan dalam buku-buku tentang Ilmu Tegangitrt.

beban Euler adalah beban di mana momen lentur Pp, dikalikan -f, tcprtl
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mengakibatkan terjadinya lendutan melintang sebesar y. Iika beban P lebih
besar daripada beban Euler, maka struktur batang tunggal pada Gambar 1.5
akan menekuk dan disebut labil secara elastis (elastically instable).

Analisis struktural dari rangka dalam Gambar l.5b adalah meliputi pe-
nentuan lendutan-lendutan semua titik simpul dan penentuan gaya-gaya
aksial pada semua batang. Dalam hal di mana gaya aksial tekan dalam salah
satu batang melebihi besarnya gaya Euler menurut Persamaan (1.5.2), maka
seluruh susunan tidak mempunyai arti secara fisik karena batang tadi akan
tertekuk dan tidak berfungsi lagi. Dalam buku pengantar ini dianggap bah-
wa ketidakstabilan elastik tersebut tidak akan terjadi, dan meninggalkan
dahulu analisis struktur-struktur di mana beberapa bagian konstruksi telah
melampaui kapasitasnya akibat tekuk. Namun demikian, pengertian tentang
ketidakstabilan elastik hendaknya jangan sampai dikacaukan dengan pe-
ngertian ketidakstabilan statik. Sebagai contoh, apabila batang nomor 2
pada rangka batang dalam Gambar l.5b dihapuskan, maka struktur menjadi
tidak mampu untuk menahan suatu sistem pembebanan yang umum-satu
set sembarang tujuh buah harga P-secara keseimbangan statik dan struktur
ini disebut labil secara statis. Struktur-struktur yang labil secara statis tidak
boleh ada dan tidak terdapat cara untuk menganalisis struktur tersebut.

1.6 Struktur Statik Tertentu dan Struktur Statik Tidak-Tertentu

Seperti telah dinyatakan di muka, analisis struktural dari suatu rangka se-
perti yang terlihat dalam Gambar 1.6a adalah meliputi penentuan dari len-
dutan-lendutan dari semua titik simpul dan gaya aksial dalam semua batang
akibat bekerjanya satu himpunan sembarang nilai-nilai P. Jika seluruh rang-
ka dipisah-pisahkan menjadi lima bagian lepas dari simpul-simpul. seperti
terlihat dalam Gambar 1.6b, maka terdapat dua persamaan kesetimbangan
statik di tiap-tiap titik simpul atau seluruhnya sepuluh persyaratan. Untuk
struktur rangka ini juga terdapat sepuluh buah gaya-gaya yang tidak dike-
tahui yaitu tiga buah gaya reaksi penyangga dan tujuh buah gaya batang.
Jika jumlah persyaratan statik sama dengan jumlah gaya yang tidak diketa-
hui, maka struktur ini disebut statik lertentu (statically determinate) de-
ngan syarat bahwa struktur tersebut juga stabil secara statik. Sebagai con-
toh. rangka dalam Gambar 1.6c, boleh jadi mempunyai sepuluh buah per-
syaratan statik dan sepuluh buah gayayang tidak diketahui, tetapi struktur
ini masih labil secara statik.

Rangka pada Gambar l.6d mempunyai kelebihan satu batang dari rang-
ka pada Gambar l.6a; oleh karenanya, rangka ini juga hanya mempunyai
seuluh buah persyaratan statik, tetapi mempunyai sebelas buah gaya yang
tidak diketahui. Jika jumlah persyaratan statik bebas yang bisa diperoleh

Analisis Struktural

kurang dari jumlah gaya-gaya yang tidak diketahui, maka struktur tersebut
disebut statik tidak-tertentu (statically indeterminate). Banyaknya keku-
rangan persyaratan statik disebut derajat ketidaktertentuan statik. Derajat
ketidaktertentuan dari rangka pada Gambar 1.6d adalah sama dengan satu,
sedangkan untuk rangka pada Gambar 1.6e sama dengan tiga.

Rrt

(a) Ranqka statik tertentu

rP' - I'," DP,)...-F, t'7Y, '.:7q''

',4'""Y-','+
l" '6r '"i 

"

(d) Rangka starik tidak tertentu
li:11

(b) Diagram bagian lepas

(e) Rangka statik tidak tertentu
(i:3)

GAMBAR 1.6. Rangka Statik Tertentu dan Tidak-Tertentu.

(c) Rangka labil
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GAMBAR 1.7.

R2

Balok Statik Tertentu

l0 Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks
Analisis Struktural ll

R2R1

Rr-+
1,.

GAMBAR 1.9.

lo,
Kerangka Kaku Statik Tertentu

ll I I ',r_ffiv

GAMBAR 1.8. Balok Statik Tidak

Rg

TertL.ntu

Balok sederhana, konsol dan konsol malar seperti le rlilrrrt tlullrn Gam-
bar 1.7 adalah statik tertentu, akan tetapi balok-balok rrlrlirr tlul;rrn Gam-
bar 1.8 adalah statik tidak-tertentu berturut-turut ck:ra jtrl slttr, derajat
dua dan derajat tiga. Demikian juga kerangka-kerangka krrkrr st.pcrti yang
diperlihatkan pada Gambar 1.9 adalah statik tertentu, setlurrgkan pada
Gambar 1.10 terlihat contoh kerangka-kaku statik ticlak-lcrlerrlu. l)ernjelas-
an lebih lanjut tentang derajat ketidaktertentuan statik tlari ktrrungka-
kergpgka kaku akan diberikan dalam bab-bab selanjutnyl.

D

GAMBAR 1.10. Kerangka Kaku Statik Tidak'Tertentu'

1.1 Analisis Struktur dengan Cara Perpindahan

Tinjau lagi rartgka statik tertentu pada Gambar 1.1 la matrpun rangka statik
tidak-tertentu derajat kedua pada Gambar l.l 1c. Pengetahuan lengkap dari
perilaku salah satu rangka di bawah penrbebanan tujuh buah nilai P, harus

mencakup besarnya tujuh buah perpindahan titik-titik sirnpul dalam arah
gaya-gaya P, dan besarnya gaya-gaya aksial dalam batang yaitu tujuh buah
gaya batang pada rangka dalant Gambar l.l la dan serubilan buah gaya ba-

tang pada rangka dalanr Gambar l.l lc. Jika dalarn rnenyusun penyelesaian
diambil tujuh perpinclahan titik-titik sinrpul sebagai hal-hal pokok yang ti-
dak clikctahui, rnaka dapat dikatakan:

I ) bahwa perubahan panjang clari setial) batang dapat dinyatakan tlcttllrttt
perubahan-pcrubaltan kcdudukan dari rttasing-rnasing ujttngnya,

L
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P4

Et1

P.

P.2

t
P7

l':

+'
I

P, {-'-+F1
/\_

,2

(o )'

^*,,

f,

(c)

GAMBAR 1.11. Analisis Rangka dengan Cara Perpindahan.

2) bahwa gaya aksial dalam setiap batang dapat dinyatakan dengan peru-
bahan panjang batang yang bersangkutan, asalkan sifat dari baltan ada-
lah elastik linearl dan

3) bahwa ketujuh buah persarnaan kesetimbangan titik-titik simpul dapat
dituliskan dalam ketujuh arah gaya P dengan menggunakan cliagram
bagian lepas seperti terlihat dalam Gambar 1.1 Ib.

Menurut urutan langkah kerja ini, dengan mengabaikan apakah struktur
adalali statik tertentu atau statik'tidak-tertentu, maka akan sclalu tliclapat
persarnaan-persanraan statika sebanyak jumlah perpindahan titik-tilik sim-

,:$;*,
(b)

Analisis Struktural

pul yang tidak diketahui karena hanya ada satu koordinat beban setiap
koordinat-perpindaham. Cara analisis struktur ini, di mana perpindahan titik
simpul merupakan pokok yang tidak diketahui, disebut cara perpindahan
(displacement method)

Konsep cara perpindahan ini sangat sederhana, tetapi dalam pemakaian-

nya menyangkut proses dari sejurnlah transformasi-transformasi linear dan
penyelesaian persamaan-persamaan simultan. Dengan bantuan aljabar ma-

triks dan perhitungan elektronik, operasi-operasi semacam ini menjadi lebih
mudah untuk diselesaikan. Meskipun analisis rangka telah dipilih untuk
memberikan gambaran tentang dasar-dasar cara perpindahan, namun cara

pemindahan itu sendiri dapat juga dipakai untuk menganalisis semua tipe
struktur, baik statik tertentu maupun tidak-tertentu.

1.8 Analisis Struktural dengan Cara Gaya

Jumlah gaya-gaya yang tidak diketahui pada rangka statik tertentu dalam

Gambar 1 .1 1a ada sepuluh, yaitu terdiri dari tiga buah gaya reaksi dan tu-
juh buah gaya batang aksial; Gambar l.l1c ada duabelas, di mana jumlah

persamaan statika independen tetap sepuluh buah. Kesepuluh gaya yang

tidak diketahui untuk rangka statik tertentu dapat langsung diselesaikan

dari kesepuluh persamaan statik, bahkan tanpa harus mengetahui ukuran

dan sifat bahan dari ketujuh batang. Jadi, meskipun perubahan bentuk yang

terjadi pada suatu struktur statik tertentu harus tergantung kepada sifat-
sifat elastik dari unsur-unsur penyLlsun bagian konstruksi, namun gaya-gaya

internal yang terjadi ditentukan sepenuhnya oleh bentuk asli dari struktur
tersebut.

Keadaan ini akan berbeda dalam hal rangka adalah statik tidak-tertentu
seperti yang terlihat pada Gambar I .1 I c. Seandainya tetap dipaksakan bah-

wa keduabelas gaya-gaya yang tidak diketahui diambil sebagai pokok-pokok
yang tidak diketahui, maka diperlukan adanya tarnbahan dua buah persya-

ratan statik lagi dari sepuluh buah persyaratan yang telah ada. Per-

syaratan ini adalah persyaratan kesepadanan perubahan bentuk, yang kon-
sepnya meliputi:

I ) pemotongan dua buah batang rangka sedemikian rupa sehingga struktur

. rangka tetap menjadi statik tertentu dan tetap stabil secara statik;
2) penentuan besarnya ruang kesenjangan atau bagian yang tumpang tin-

dih pada kedua pemotongan di atas akibat bekerjanya beban; dan

3) penentuan gaya-gaya aksial pada kedua batang yang dipotong, yang jika

dikerjakan berpasangan pada kedua pemotongan dapat menghapusklrl

kesenjangan atau tumpang tindih tadi.

l3

lL.



t4 Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks

Jadi, gaya-gaya aksial yang tidak diketahui dalam batang-batang yang dipo-
tong dapat dipandang sebagai maha pokok-pokok yang tidak diketahui, dan
harus ditentukan terlebih dahulu dari persyaratan-persyaratan kesepadanan.
Cara analisis struktural ini, di mana analisis struktur dengan cara gaya Qforce
method). Untuk menganalisis struktur statik tidak-tertentu dengan cara
gaya, diperlukan sifat-sifat elastik unsur penyusun bagian-bagian konstruksi,
yaitu dalam menilai dan kemudian menghapuskan kesenjangan dan tum-
pang tindih pada pemotongan bagian-bagian struktur statik tidak tertentu
tersebut.

Cara gaya tidak hanya dipakai untuk menganalisa struktur rangka saja,
akan tetapi juga dapat dipakai untuk tipe-tipe struktur kerangka lainnya.
Dalam buku pengantar ini, cara perpindahan dan cara gaya akan digarap
secara sungguh-sungguh.

1.9 Catatan Penutup

Suatu usaha telah dilakukan dalam bab pertama ini untuk memberikan ba-

tasan-batasan tentang pokok bahasan dalam buku ini dan dilanjutkan de-

ngan pembahasan secara umum dari cara-cara analisa struktur dengan cara

perpindahan dan caragaya. Batasan-batasan ini meliputi: 1) struktur kerang-

ka dan struktur pelat atau kulit kerang; 2) analisis tingkat pertama dan anali-
sis tingkat-kedua; 3) sifat-sifat bahan elastik linear dibanding non-linear
atau tidak elastik; dan 4) beban statik dibanding beban dinamik. Sebagai

tambahan, kemungkinan timbulnya ketidakstabilan elastik disertakan pula.

Cara perpindahan, dapat dipakai baik untuk struktur statik tertentu
maupun statik tidak-tertentu, semakin menjadi populer karena penggunaan-

nya yang mudah dengan komputer elektronik memakai rumlls-rumtls ma-

triks. Cara gaya, atau namanya yang lebih tepat adalah cara gaya kelebihan,
harus secara tepat dihubungkan untuk penganalisaan struktur-struktur sta-

tik tidak-tertentu. Cara ini merupakan suatu prosedur yang memerlukan
pengetahuan dan kecakapan yang cukup, dan secara tradisional tclah meru-
pakan cara satu-satunya untuk menganalisa struktur rangka statik tidak-
tertentu. Para mahasiswa yang mempelajari ilmu teori tentang struktur se-

baiknya harus mengerti akan kedua cara- analisis tersebut di atas.

Operasi Matriks

2.1 Bentuk Matriks dari suatu Sistem Persamaan Linear

Anggaplah bahwa hubungan antara tiga harga x dan empat nilai y dapat

dinyatakan dengan tiga persamaan linear sebagai berikut:

xr:2!r 1- 3yzl 4Yz t 5Yo

xz: 6!r * 7yz t 8.Y: * 9Yo

xr: l0y, * ll!r* lLh* l3Yq

Duabelas bilangan konstan yang muncul pada Persamaan Q.\.1) dapat di-

susun dalam bentuk sebuah matriks, yaitu sebuah blok empat persegi yang

terdiri dari angka-angka berikut:

(2.1.2a) IA\ .0:

Sebuah matriks empat-persegi (rectangular matrix) ditandai dengan hurtrl'

besar clalam tatrda kurung persegi, dengan subskrip pertama dan kedua bcr-

turut-tnrut menunjukkan jumlah bilangan dalam baris dan jumlah bilangitrr

dalam kolom. Begitu pula harga-harga x dan y dapat disusun dalam bentttl<

(2.1.1)

1.2 r3 L4 -,tl
] 6 -L'l r8 -] ,l
il0 .ll -t2 Fl3-]

{r
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sebuah matriks kolom (column matrix), yaitu matriks empat-persegi dengan
hanya sebuah kolom, sebagai berikut

Q.t.2b) {X},,,: {I}o*,:

Sebuah matriks kolom ditandai dengan huruf besar dalam tanda kurung
kurawal.

Bentuk matriks dari suatu sistem persamaan. linear seperti Persamaan
(2.1 .l) dapat dituliskan secara sederhana sebagai berikut

{X}t"r: lAlr,o{Y}o,' 
I

di mana {X}, lAl , dan { I} adalah seperti yang dinyatakan dalam Persama-
an (2.1.2ab). Secara umum, bentuk matriks dari sebuah sistem persamaan
linear adalah

Operasi Matriks

Perlu dicatat bah
matriks [,4 ] .

2-2 Perkalian Matriks

Jika du.a buah sistem persamaan linear

l7

ke-i dari

,l[r,l

[,,] t,.1(2.2.r)

dan

xr: 2!t * 3yz * 4!t t 5!+

xz: 6!r * 1yz * 8.yr I 9y+

xr: 10y, * llyz I l2yt * l3yo

yr: l4z, t l5z,

yr: 16z, I 17z,

Y3: l8z, I l9z,

yo: 202, | 2lz,

dapat ditulis sebagai

(2.1.4a) {X}r*, : lA7r,r{Y}*,,

(2.t.3)

di mana

(2.1.4b)

{x},,'

att otz

azt ozz

xt : atrlr * aolz * . " arili

*.,.. o,rrrl aizlz* "'aiili

xL: aulr * aolz I .'' aL;li

+ "' + oru!*r

+ "' + azu!*r

+ "' + aiulu

+ "' + aLulu

Qtu

azu

,4,L
(2.2.2)

diketahui, maka dapat diturunkan sebuah sistem persamaan linear ketiga di

mana ketiga nilai x langsung dinyatakan dalam kedua nilai z dengan cara

mensubstitusikan Persamaan (2.2.2) ke dalam Persamaan (2.2.1), menjadi

(2.2.3)

xr : 2(l4zr { l5zr) { 3(162, -l lTzr) f 4(182, * l9zr) * 5(202, * 212)
:2482r { 2622,

xz : 6(l4zt | 15zr) -f 7(162, f l7zr) 1- 8(182, { l9zr) * 9(202, -r 2lzr)
: 5202r I 5502,

xz : 10(142, I l5zr) t ll(162, * l7zr) | 12(182, * l9zr) | L3(202, * 2lzr)
:7922t f 8382,

Persamaan (2.2.1) sampai dengan Persamaan (2.2.3) dapat ditulis dalam

bentuk matriks sebagai :Ir

lz

l- *,

1,.
-I .1...

I

L*'

(2.2.4)

(2.2.s)

(2.2.6)

{x},,' :llll,,o[Y]0.'
,{Y}o ^, 

:llalo .rKZ}r,,

{x},^, :b,.! ,),*,__

PERPUSTAKAffifrTtAVAf, DEP. P DAN T
JL Watikota Mustajab. 68

SU RABAYA

. Jawa Timur

T. A. 1986 / 1987

lAlr, no :

.oLt QLz atu

{Y}u*r:

/ttt

\"
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Jika Persamaan (2.2.5) disubstitusikan ke dalam persamaan (2.2.4), maka
didapat

(2.2.7) tx): tAl{Y}:lAltBt{z}
Dengan membandingkan Persamaan (2.2.i) dengan persamaan .(2.2.6),
maka dapat disimpulkan

(2.2.8) [c]r*, : lAlt*+lBlq*z

Matriks [c] didefinisikan sebagai hasil perkalian antara matriks [A] dan
[B]. Pada perkalian matriks lAl dan [B] ini, penting untuk dicatat bahwa
jumlah kolom pada elemen perkalian awal [A] harus sama dengan jumlah
baris pada elemen perkalian akhir [B].

lBlo,z:

tA).'t: tcl,,,:

Operasi Matriks 19

Perhitungan dalam mensubstitusi Persamaan (2.2.2) ke dalam Persama-

an (2.2.1) dapat disusun dalam bentuk tabel pada halaman 18, di mana c;r'

adaiah jumlah perkalian antara aiy clengan b6; untuk nllai k mulai dari I

sampai dengan jumlah banyaknya kolom pada matriks [,4 ] atau jumlah

banyaknya baris pada matriks [.8]. Rumus perkalian matriks [A1r,x* dan

lB1ru x1, adalah

(2.2.9) C(i, i) : P, lA(i, k) * B(k, i)l

-::- ,."

LATIHAN 2.1

Diketahui
'.1,

lA):

hitung tABl.

LATIHAN 2.3

Diketahui

t+to -1ll
ra: I -,, +13 l,

L-,0 +r5-]

t- I +2 -31
l*o -5 -61tt
L+z -8 +e_l

dan

dan

hitung IC] : lAllBl. Hitung {X} dari {X} : lC){Z} secara langsung apa-

b.ira [, : * 3 dan z, - - 2; selanjutnva hitung {X} dari {X} : lA) {Y}
setelah mendapatkan {Y} dari { Y} : lBl{Z} jika Zt : * 3 dan z2 : - 2'

LATIHAN 2.2

Diketahui
fe

rrr:le
L,

l,ool
tAt:10 b ol

lo o "l

l,ool
t8t:lo b ol,

lo o 
".1

fe I cl
tAt -l I

Lh i j)

f1
,r)

Jlr: . ',:i ."" 1 'r

r '.,t | .r
4l I ;: ,.-1,

'.4 t, 1r.,,, I'j1r",iti 'l *,i
i -f.,.

L;' .;

t4 l5

T6 t7

18 t9

20 2l

2 3 4 5

6 7 8 9

t0 ll 12 t3

,8 t/ie,{.I rt" li..It\ l"tt..,I.a

2x14:28
3 x 16: 48

4x18:72
5 x 20: 100

248

2x15:
3x17:
4x19:
5x2l:

30

5l
76

105

262

6x14:84
7 x 16: 112

8 x l8 :144
9 x 20: 180

520

6 x 15 : 90

7 x 17: ll9
8x19-152
9 x 2l: 189

550

10x14-140
11 x 16 :176
12 x 18 :216
13x20-260

792

l0 x 15.= 150

ll x l7 .' 187

12 x 19 ..228

13x2l .273
838 hitung lABl.

dan
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'. {X}t*t: [A)r*r{y}r,.,

,A', , 
fi: li ]l

!'r: brrx, I brrxrl bnx.

),2: bzrxt * bzzxz * byx,

),t:bttxr*b.,xr*bt$t
matriks dari sistem persamaan linear (2.3.4) adalah

{I}r,,,: IBL,:{X}r,.,

Operasi Matriks

Persamaan (2.3.5) sekarang dapat ditulis sebagai

(2.3.8) {Y} : [A-'ltX]
Substitusikan Persamaan (2.3.8) ke dalam Persamaan (2.3.2\

(2.3.e) tx) : tA){Y} : !A)[A-,]{X} : IAA-tl{X}

Dalam bentuk konvensional, Persamaan (2.3.9\ adalah

2t
2.3 lnversi Matriks (Matrix lnversion)

Anggaplah bahwa tiga.buah n,ai x dapat diungkapkan dalam tiga nirai ydengan tiga persamaan linear sebagai U.ritr,,

xr: 2!r * 3yz * 4h
xz: 5)t * 6yz * 7!t
,rr:8/r *9!z*6!t

Bentuk matriks dari sistem persamaan (2.3.1) adalah

(2.3.2)

di mana

(2.3.3)

(2.3.10)

yang berarti bahwa

(2.3.1 l)

l

xr:1.0x,*0 xr*0 x3

xz:O x,f l.0xr*0 x3

xr:0 xr*0 x2*1.0x,

l-'0ItAA-'\,.,:lo r 0l:uL,,
Lo0rlKecuali ada ketergantungan pada ketiga persamaan (2.3.1), maka ketiga ni-lai y dapat dinyatakan daram ketiga nii"ui x dengan persamaan

(2.3.4)

Bentuk

(2.3.s)

di mana

Simbol Ul adalah menyatakan sebuah matiks satuon (unit matrix) atau
sebuah matriks identitas (identity matrix), yaitu matriks bujur sangkar yang
mempunyai harga I pada diagonal utama dan 0 di luar diagonal utama ter-
sebut. Jadi, perkalian sebuah matriks dengan matriks inersinya, yang terda-
pat hanya jika tidak ada ketergantungan dalam matriks asli, adalah berupa
sebuah patriks satuan. Sebuah matriks dengan ketergantungan disebut se-
buah mat ri ks tunggal (singular matrix).

Salah satu cara untuk mencari inersi dari sebuah matriks adalah dengan
menyelesaikan persamaan simultan yang didapat dengan mempertukarkan
ruas kiri dan ruas kanan dari Persamaan (2.3.1); yaitu

(2.3.12)

2yt * 3yz * 4h: x,

5y, * 6y, i'7!t: x,
S-vr + 9y, * 6h: xt

Pemecahan ketiga Persamaan (2.3 .l 2 ) menghasilkan

y"r: _(Z)x, _t (*)x, _ (*)x,

.vz: *(rt)xr - (*)xz * (Dx,

!t: - (l)x, * (l)xr-(*)x.

Iu"(2.3.6) [B],,-1b,,
I

16,,

Matriks [B] disebut sebagai inversi dari
secara simbolis adalah

(2.3.7) tg:111-t

b, b,r 
l
I

br= tr, 
)

b, brrl|

matriks [1] ; bentuk matriks inversi

bb++-.-

: [A-')

,&

(2.3.13)



Penyelesaian persamaan ini dapat ditemukan dengan membuat secara bertu-
rutan (x1 = * l,xz :0,x3 : 0), (xr : O,xz:* 1,xx :0),dan(xr :
O, xz = 0, x3 : * l) agar supaya koefisien-koefisien pada kolom-kolom
pertama, kedua dan ketiga dari Persamaan (2.3.13) dapat diperoleh secara

terpisah. Jadi, inversi matriks dari matriks [.,4] dalam Persamaan (2.3.3\
adalah

lAl-'

Suatu pengecekan harus dilakukan dengan meneliti bahwa

(2.3.14) : [/]

2.4 Penyelesaian dari Persamaan Simultan Linear

Salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan simultan linear adalah de-

ngan memakai cara Penghapusan Gauss-Jordan. Pada cara ini, penyelesaian

dari satu sistem pemamaan seperti

Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks F OPcrasi Matriks

Matriks akhir menghasilkan penyelesaian

Baris ke-i pada akhir dari penghapusan ke-i disebut baris pasak (pivotal

row), di mana elemen+lemen yang bersangkutan diperoleh dengan cara

membagi baris ke-i pada matriks yang terdahulu dengan a;i (pasaknya) da-

lam mairiks tersebut. Baris-baris lainnya di luar baris ke-i pada akhir peng-

hapusan ke-i diperoleh dengan mengurangi, dari baris yang bersangkutan

paia matriks yang terdahulu, perkalian dari sebuah bilangan konstan dan

Laris pasak (baris ke-i) dengan maksud untuk mendapatkan harga nol lang-

sung di atas atau di bawah harga I dalam baris pasak tersebut.

Sebagai contoh, kolom-kolom inversi adalah

dalam bab yang terdahulu dapat diperoleh dengan cara menyelesaikan tiga

sistem dari tiga Persamaan linear

2yr* 3yz* 4y.: l, 0, 0

5y, * 6yz* 7yr:0, l, 0

8lr * 9yr* 6yr:0, 0, 1

[, o o',1, aL1 [, 0 0 ,',:;]

---*lo t a'i, ,,1'l-'*lo I o ,;;l
Lo o ,'i o';^) Lo o L;;)

(penghapusaneliminasikedua) (penghapusaneliminasiketiga)

l*, +3 *o.l-' [-? +* -f:l*, +6 *rl :l** -t *rl
L+a +e +6] L-+ ++ -*l

l*, +3 +4-] [-? +t -+l [, o o-l

tAA-'t:l*, +6 +?ll++ -t ++l:lo r ol

L*t +e +ol L-* ++ -+-l Lo o 1.1

f o, otz att arol [l arz ort o'rof

lr,, ozz ezt 
". l----* | 

o az, ozt o,-l-
lo, otz ett oro) La a'tz ott o'rr)

(penghapusan eliminasi pertama)

X:[l 
[I]

(2.4.1)

arrxl * arrx2 -l afix, : aA

arrx, * arrx2 * axx3: a24

arrxl*arrx2 layx3:t\4 '' 
:Li: 

ii il
dilakukan dengan jalan merubah dari matriks asli koefisien-koefisien mela-
lui tiga penghapusan menjadi matriks akhir seperti terlihat di bawah ini.



l+2 +3 +4 +l o ol [*, +1 +2 +] o ol

l*t+6+7 o+l ol---l o_,1 -3-r+l ol-l'"lll
L+s +e +lo o o +1.1 [ o -6 -lo -4 o +l]

(penghapusan Pertama)

[*, 
o-l-2 +l o]

-.1 o +r +2 +l -3 ol

L o o o +r -2 rrl
(penghaPusan kedua)

Di sini ketergantungan itu adalah nyata karena selisih antara baris pertama

dan baris kedua pada matriks asli sama dengan selisih antara baris ketiga

dan baris ketiga. Demikian juga terlihat dalam aljabar natriks bahwa deter-

minan dari matriks tunggal sama dengan nol; yaitu

f+z +3 +41tl
I +s +6 +7l: (+2X+6X+10) + (+5X+eX+4) + (+8X+3X+7)

Lr, -r-e +r0l -(+tx+oX++; - (+sx+3X+to) - (+2x+eX+21

: l2o + 180 -l- 168 - r92 - 150 - 126:0

l*, +3 +4 +r o ol [*, +* +2 +* o ol

l*r+6+7 o+r,l----.*l o-Z -3-t+r ol-
L+r+e+6 o o+ll Lo-3-lo-4 o+ll

(penghapusan/eliminasi pertama)
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Penghapusan dimensi Gauss-Jordan, secara berurutan adalah

Operasi Matriks

LATIHAN 2.4

Dengan cara penghapusan Gauss-Jordan, carilah inversi matriks dari

LATTHAN 2.5

DengancarapenghapusanGauss-Jordan,carilahinversimatriksdari

[*, 0 -r -2 +r 0-l [*, 0 0 _? +1 _+l
---*l 0 +l +2 +t -Z o l--.-*l o +r 0 ++ -t ++ II I I ' '"1

L0 0-4 +l-2 +lJ Io 0+l_+++ _+-]
(penghapusan/eliminasi kedua) (penghapusan/eliminasi ketiga)

Jadi,

[*, +3 *o.l-, [-r +* _+l

l*r +6 *rl :l*+ -r *+l
L+8 +e +6J L-+ ++ -+)

[-? +l -+l

1.,+ -+ *li
L rl .'l
L_-,i -T 2 4t

[+,, 
*l

L+b *cl

Perhatikan, misalnya pada penghapusan pertama, baris kedua (0,-+,-3,
- f, + 1, 0),diperoleh dengan jalan mengurangi * 5 kali baris pasak (* l,
+ +, + 2, + +,0, 0) dari baris kedua matriks asli (* 5, + 6, + 7 ,0, + 1, 0).
Dengan cara yang sama, baris ketiga (0, - 3, * 10, * 4, O,* l) diperoleh
dengan mengurangi * 8 kali baris pasak (+ l, + *,+ 2,+ *,0,0) dari ba-
ris ketiga matriks asli (* 8, + 9, + 6,0,0, + 1).

Pada penyelesaian ini, pasak-pasak yang diambil berturut-turut mulai
a'11, melalui a'rr, sampai a\r. Di samping cara ini masih terdapat berbagai
variasi cara-cara lainnya untuk penyelesaian yang lebih cermat, dan untuk
penjelasannya yang lebih lengkap dapat ditemui dalam buku tentang anali-
sis numerik.

Seperti telah dibahas dalam bab yang terdahulu, sebuah matriks bujur-
sangkar dengan ketergantungan tidak mempunyai inversi dan disebut matriks
tunggal. Matriks berikut ini adalah matriks tunggal karena pada akhir peng-
hapusan kedua, pada baris ketiga terbaca

0y, * 0yr* Oyr: *1, -2, +l
di mana hal ini tidak mungkin.

hL.
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2.5 Catatan Penutup

Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks

Sebelum mempelajari buku ini, diharapkan bahwa para mahasiswa telah
mendapatkan pelajaran tentang matriks atau aljabar linear. Namun demiki-
an, bagi mereka yang belum pernah mengetahui sama sekali tentang matriks,
buku ini memberikan pengertian minimum tentang definisi matriks, perkali
an matriks dan inversi matriks. Hanya pokok-pokok yang diperlukan dalam
pembahasan bab-bab selanjutnya saja yang diberikan di sini.

Para mahasiswa dianjurkan untuk mengerjakan kelima buah soal latihan
dalam bab ini. Latihan 2.2 dan 2.3 memperlihatkan pengaruh dari sebuah
matriks diagonal (sebuah matriks persegi di mana elemen-elemen yang tidak
sama dengan nol terletak hanya pada diagonal) jika dipakai sebagai matriks
yang dikalikan atau sebagai matriks pengali. Inversi dari matriks pada Soal
latihan 2.4 harus sama dengan matriks asli dalam pembahasan pada Pasal
2.3. Penting untuk dicatat dan diingat secara khusus tentang kebalikan dari
matriks dalam soal latihan 2.5, karena hal ini nantinya akan sangat berguna
pada saat pembahasan matriks kekakuan dan matriks kelenturan dari suatu
bagian konstruksi yang mengalami lentur.

Ranoka Statik Tertentu
(Stdtically Determinate

frusses)

3.1 Definisi suatu Rangka Statik Tertentu

Suatu rangka (truss) adalah suatu struktur kerangk a yang terdiri dari sejum-

lah terteniu batang-batang yang dihubungkan satu sama lain dengan peran-

taraan titik-titik simpul yang berupa sendi tanpa gesekan di mana gaya-gaya

luar bekerja melalui titik-titik ini. Contoh khas dari suatu titik simpul dapat

dilihat dalam Gambar 3.1a, di mana sebuah pasak dimasukkan ke dalam

ujung-ujung batang yang berlubang. Batang-batang ini bebas berputar pada

p.rut r"uugui sumbunya. Inilah yang meirjadi dasar pembahasan dalam Bab

J ini. lltu batang-batang ini disambung dengan dilas satu sama lain, maka

titik simpulnya menja di titik simpul kaku (rigid ioint);selanjutnya struktur

(a) (b)

GAMBAR3.l.SuatuTitikSimpulyangkhasdanBatangdarisuatuRangka'
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kerangka ini disebut kerangka kaku (rigid frame), dan bukan merupakan
rangka lagi.

Selama gaya-gaya eksternal bekerja hanya pada titik-titik simpul. maka
di setiap batang dalam sebuah rangka akan bekerja sepasang gaya aksial
yang sama besar tapi berlawanan arah; oleh karenanya diberi nama batang-
batang dua-gaya (two-force members). Kenyataan ini dapat dipastikan rle-
ngan memandang batang tersebut tanpa titik-titik simpul seperti ter' rat
dalam Gambar 3.1b. Gaya-gaya internal yang tidak diketahui adalah br upa
gaya-gaya aksial Fr., untuk 7 : I sampai i - NF, di mana NF" adalah junrlah
total batang pada sebuah struktur rangka.

Untuk dapat meletakkan sebuah rangka dua dimensi dalam bidang da-
tamya, paling sedikit harus ada sebrph penyangga sendi dan sebuah pe-
nyangga rol; atau sebagai pilihan lain |ang tidak umum, tiga perletakan rol
dengan reaksi-reaksi perletakan yang sejajar tidak lebih dari dua. Pada se-
buah penyangga sendi terdapat dua komponen reaksi penyangga yang tidak
diketahui, dan pada sebuah penyangga rol terdapat sebuah reaksi penyangga
yang tidak diketahui. Jadi jumlah total dari komponen-komponen reaksi
penyangga yang tidak diketahui (NR) harus sama dengan atau lebih dari
tiga.

Setiap sistem gaya eksternal yang bekerja pada sebuah rangka dua
dimensi'dapat diuraikan dengan besamya dalam dua arah pada semua titik-
titik simpul. dengan perkecualian bagi titik simpul dengan komponen-kom-
ponen reaksi yang tidak diketahui yang sudah ada. Jika NP adalah jumlah
total arah-arah bekerjanya gaya-gaya eksternal yang mungkin, dan N/ ada-
lah jumlah keseluruhan titik-titik simpul, maka

(3.1 . 1) NP+NR:2(NJ)

Karena jumlah total persamaan kesetimbangan statik yang tersedia untuk
sebuah rangka dua dimensi adalah sama denganZ(NJ) dan jumlah total dari
gaya-Eaya yang tidak diketahui sama dengan (NF + NR), maka persyaratan
yang diperlukan untuk ketertentuan'statis adalah

(3.1.2) Nr'+ NR : z(NJ)

Dari Persamaan (3. I . I ) dan (3 .l .2), didapat

(3. l .3) NP: NF

Persamaan (3.1.3) menyatakan bahwa untuk suatu rangka statik tertentu,
jumlah arah bekerjanya gaya-gaya eksternal yang mungkin adalah sama de-

ngan jumlah batang pada rangka tersebut.

Rangka Statik Tertbntu

Sebagai contoh, keempat rangka -dalam 
Gambar 3'2 semuanya meme-

nuhi persyaratan A? : ii,meskipun hanya tiga rangka pertama yang stabil

secara statis.

P^ P4

Rl

2

lalNP=9. NR--3, NF=9;

(c) NP = g, NB -- 3, NF = 9' stabil

(b) A/P = 8, NR = 4, NF = 8,' stabil

D
P2

P6

P4P2

la,
(d) NP --g, NB = 3, /VF:9; labil

GAMBAR3.2.Hangka-rangkaStatikTertentuyangkhas.IRangkapadagambar(d)
dalam keadaan labill '

4ns

P.

F1

P1

PED

Ps

R.
R?

P3

P7

Pl

D,6
D

tR"
7.

R2 Rs

P.l

Ps

P.

P1
o,a

D

///
fro

h
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3.2
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Cara Konvensional dari Titik Simpul dan Cara Pemotongan

Analisis dari suatu rangka meliputi penentuan komponen-komponen reaksi
eksternal dan gaya-gaya internal aksial untuk tiap sistem pembebanan gaya
eksternal yang diketahui. Dalam bab ini hanya dibahas mengenai rangka sta-
tik tertentu yang stabil, oleh karenanya pertama sekali perlu untuk memas-
tikan kedua persyaratan yang harus dipenuhinya. Persyaratan Np : NF
seperti yang telah diuraikan dalam pasal di muka adalah persyaratan untuk
statik tertentu tetapi tidak dapat dipakai untuk dapat mengetahui ketidak-
stabilan statiknya. Karakteristik yang terakhir ini umumnyahanya dapat di-
ketahui oleh seorang ahli yang sudah berpengalaman dari permulaannya, se-
dangkan bag1 para pemula biasanya sukar untuk menerka sampai pada
akhimya menemui kesulitan dalam penyelesaian analisis struktur tersebut.

cara konvensional untuk menganalisis rangka statik tertentu umumnya
dimulai dengan mencari komponen-komponen reaksi penyangga terlebih
dahulu. Jika jumlah totalnya sama dengantiga, maka penyelesaiannya dila-
kukan dengan menganggap rangka tersebut secara keseluruhan sebagai suatu
bagian lepas (free body). Selanjutnya dicari untuk tiap titik simpul yang
berturutan, di mana hanya terdapat dua buah gaya aksial yang tidak diketa-
hui dan menghitung gaya-gaya ini dengan membuat titik simpul yang ber-
sangkutan sebagai sebuah bagian lepas. Prosedur ini dilanjutkan sampai selu-
ruh gaya internal aksial didapatkan dan dihitung; oleh karenanya cara ini
disebut cara titik-titik simpuL Karena jumlah total dari persamaan-persama-
an kesetimbangan titik simpul adalah tiga lebih banyak daripada jumlah
gaya aksial yang tidak diketahui, maka akan terdapat kelebihan tiga buah
persamaan yang dapat dipakai untuk pemeriksaan kembali, yaitu setelah
seluruhnya gaya aksial didapatkan.

Jika dalam mencari titik simpul yang berturutan tidak didapatkan titik
simpul dengan sisa dua gayabatang yang tidak diketahui, maka selanjutnya
jalan yang dapat ditempuh caralain yaitu dengan mencari sekelompok titik-
titik simpul (sebagian dai rangka) di mana terdapat tidak lebih dari tiga
gaya batang yang bekerja pada bagian rangka tersebut, penyelesaian selan-
jutnya dilakukan dengan menganggap potongan lbagian rangka tersebut se-
bagai suatu bagian lepas, oleh karenanya cara ini disebut cara pemotongan
(method of sections). Dalam banyak hal cara pemotongan ini dapat dipakai
sebagai pengganti cara titik simpul. tanpa menghiraukan apakah ada atau
tidak titik-titik simpul dengan dua gaya batang yang tidak diketahui.

Jika jumlah total dari komponen-komponen reaksi penyangga lebih dari
tiga, dan rangka adalah statik tertentu, selanjutnya harus dicari titik simpul
dengan dua gaya batang yang tidak diketahui atau (kelompok titik simpul)
dengan tiga gaya batang yang tidak diketahui, dan mulai dari sini. Dalam
setiap keadaan, suatu pemeriksaan terakhir tenlang benar atau tidaknya
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penyelesaian harus dilakukan dengan menempatkan seluruh gaya aksial de-

ngan komponen horisontal dan vertikalnya pada suatu diagram rangka dan

memastikan bahwa kedua persamaan statik, EF, : 0 dan 2F, = 0, dipe-

nuhi pada setiap titik simPul.

Contoh Soal 3. t. Analisis rangka dalam Gambar 3.3a dengan pertama-

tama memperhatikan NP : l/F; kemudian mencari komponen-komponen

lbl NP: NF --9

(cl Diagram Penyelesaian

GAMBAR 3.3. Rangka dari Contoh Soal 3'1 dan 3.2.

(a) Rangka yang diketahui

Lr- 3
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lrol
[a rol

(d) Cara pemotongan

GAMBAR 3.3. (lanjutanl.

reaksi penyangganya; dan akhirnya, menghitung gaya-gaya aksial dalam
semua batang dengan cara titik simpul.

Penyelesaian. Dari Gambar 3.3b, NP : NF : 9. Nilai-nilai yang terli
hat dalam diagram jawaban pada Gambar 3.3c didapat melalui langkah-

langkah yang dapat dilihat dalam Daftar 3.1. Perlu diperhatikan bahwa

Gambar 3.3c sebenarnya adalah merupakan diagram bagian lepas komposit
dari semua titik-titik simpul. Tarikan, terjadi jika batang menarik titik sim-
pul. sedangkan tekanan, terjadi jika batang menekan titik simpul.

DAFTAB 3.1 Perhitungan untuk Gambar 3.3c.

Bagian lepas >r-:o Er,:o >M :0
Rangka ke-
seluruhan

(2)&:-e (3) .lr, : *8 (t) 2M thd. Lo,
Rr: *10
Periksa )M
terhadap I3.

(4)

Titik simpul U, (10) rr: +r.5 (9) r's : -12.5

Titik simpul t/, (15) Periksa No.2 (16) Periksa No. 3

Titik simpulZo (6) rr : +15 (5) r, : -10

Titik simpull,l (8) r' : +15 (7) F,: +18

Titik simpulZ2 (14) PeriksaNo. I (13) rr: +r0

Titik simpulZ3 (12) F6: +7.5 (11) f'3 : -12.5

Rangka Statik Tertentu 33

Contoh Soal 3.2. Dengan menganggap bahwa komponen-komponen

reaksi penyangga yang bekerja pada rangka dalam Gambar 3.3a telah selesai

dihitung, tentukanlah Fr, Fr, dan F, dengan cara pemotongan'

Penyelesaian. Rangka secara keseluruhan dapat dipotong menjadi dua

bagian. Bagian pertama terdiri dari titik-titik simpul Lr-ur-L, dan bagian

yang lain terdiri dari titik-titik simpul L3-L2-[J2, seperti terlihat dalam

bambar 3.3d. Selanjutnya .dengan memperhatikan potongan sebelah kiri
* sebagai suatu bagian lePas,

l) 2M terhadaP Lz :0,

+8(30) - l8(ls) + rr(20) :0
Fz: -l1.5 kips

Perhatikan bahwa "titik" I2 walaupun tidak terletak pada bagian lepas

sebelah kiri, tetapi merupakan titik potong antara garis kerja gaya-gayaFs

danF.
2) 2M terhadaP Ur :0,

+e(20) + 8(15) - r'5(20) : o

F, : *15 kips

3) EF, :0,

+8-18-0.8F8:0
li : -12'5 kiPs

Dengan memakai potongan sebelah kanan Sebagai bagian lepas,

4) 2M terhadaP Lz :0,

-10(15) t 9(20) - rr(20) - 0

Fz: *1.5 kips

5) EM terhadap Ur :0,

-10(30) + 15(20):0
F, = +15 kips

+10 + 0.84:9
l% : -12.5 kiPs

ru

6) EF, : O,
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mudah dan dapat di-
pada tiap sebuah ba-

rangka tersebut dapat
tiga buah batangnya.

Rangka Statik Tertentu

GAMBAR 3.6. Latihan 3.3.

GAMBAR 3.7. Latihan 3.4.

3.3 Cara,Matriks dari Titik-titik Simpul

Untuk suatu rangka statik tertentu, telah ditunjukkan bahwa jumlah arah
bekerjanya gaya-gaya ekstemal yang mungkin, NP, harus sama dengan jum-
lah gaya-gaya aksial, N^F. Misalkan P(l) sampai dengan P(NP)sebagai gaya-
gaya eksternal yang diketahui dan.F(l) sampai dengan F(Nn sebagai gaya-
gaya internal aksial yang tidak diketahui. Dengan menghubungkan kedua
himpunanJrimpunan variabel ini diperoleh persamaan-persamaan statik NP,
masing-masing sebuah untuk setiap arah P, sebagai berikut

(3.3.1) P(I): A(I,t) *F(1) + A(1,2)*F(2) + "'+ A(I,NF) *r(nrr)
untukl: I sampail:NP

Dalam bentuk matriks, Persamaan (3.3.1) menjadi

(3.3.2) {P}rr, r: LAlNp,Nr{F}r.,,,

3s

Cara pemotongan ini merupakan suatu cara yang
pakai secara langsung untuk menentukan gaya aksial
tang tertentu dalam suatu rangka yang kompleks jika
dipotong menjadi dua. bagian melaluilidak lebih dari

LATIHAN 3.1 sampai 3.4
Diketahui rangka-rangka batang statik tertentu seperti terrihat pada .Gambar 3.4 sampai 3.7. Diminta uniuk menganalisis rangka-rangka tersebutdengan memakai cara titik simpur. Seranjutnya pflihrah beberapa batangdan'tentukan Eaya-gaya aksiar oitam batang-batang tersebut dengan mema_kai cara pemotongan.

GAMBAR 3.4. Latihan 3.1.

z O re'-:e'

Li..- _

GAMBAR 3.5. Latihan 3.2.
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Matriks [Aj yane dinyatakan dalam Persamaan (3.3.2) disebut matiks sta-
tika (statics matrix) karena baris-baris dalam matriks ini merupakan persa-
maan-persamaan statik untuk titik-titik simpul.

Selama matriks [,4 ] ini merupakan matriks bujur*angkar, sebagaimana
yang seharusnya untuk suatu rangka statik tertentu, maka Persamaan (3 .3.2)
dapat ditulis sebagai

(3.3.3) {F}rr,, : V-')Nr'rr{P}rr*,
Persamaan yang terakhir ini dapat diprogram pada komputer dengan ma-
triks gaya eksternal {P} dan matriks statik [,4] sebagai masukan, dan ma-
triks gaya internal {F} sebagai keluarannya.

Arti fisik dari matriks [/4-1] adalah bahwa kolom-kolom matriks ini
memberikan gaya-gaya aksial akibat tiap gaya eksternal satuan. Untuk me-
ningkatkan kemahiran maka matriks [,4-r ] dapat ditentukan dengan cara
simpul dan pemotongan yang konvensional, dan selanjutnya pemeriksaan
dilakukan dengan membuktikan bahwa lAl IA-r I : [1].

Jika terdapat suatu inversi dari matriks statika lAl , rangka tersebut se-
cara statik adalah stabil, tetapi jika matriks statika [r4] merupakan matriks
tunggal, maka rangka ini secara statik adalah labil.

Simpul U1

Pa

'*:'
F.

Simpul U2

Rangka Statik Tertentu 
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Contoh soal 3 . 3. Dari rangka statik tertentu pada Gamb ar 3 .3a dan b ;

susunlah matriks statika [,4 ] , tentukan matriks u - t I secara langsung dari

pengertian fisiknya, dan buktikan hubungan lAllA'r I = [/]; kemudian

carilah matriks gaya internal {r} untuk matriks {P} yanc diketahui melalui

persamaan \F\ :'[A-t ]{P}.

Penyelesaian.Matriksstatika[,4]dapatdisusundenganmudahdari
persamaan-persamaan statika. Misalnya dengan menggunakan 2F' = 0 dan

ZF,:0untut<diagrambagianlepasdarititikhubung(LpadaGambar3.8,
P,: f0.6\- 1.0F2- 0,6rt

&: +0.8fr + 1.08, + 0.8f'8

lA)g,g:

F
P

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1 +0.6 -1.0 -0.6

2 +0.8 + 1.0 +0.8

3 + 1.0 -0.6

4 +0.8 +1.0

5 + 1.0 - 1.0

6 -1.0

7 + 1.0 -1.0 +0.6

8 -0.8 -1.0

9 +0.6 + 1.0

GAMBAR 3.8. Diagram Bagian Lepas dari Titik-titik Simpul dalam Contoh soal 3.3.

Setiap kolom dari matriks [/ -r ] menunjukkan gaya-gaya batang akibat

tiap nilai satuan dari gaya P. Sebagai contoh, kolom kedua dan ketiga dalam

-ui.it, lA-t I adalah diambil dari diagram gaya aksial pada Gambar 3 '9 '

walaupun tidak diperlihatkan, namuil pembuktian tAltA-t 1 = [/l
telah dibuat. Demikian juga, matriks gaya internal {r} yang dihitung dari

fffi;;l i"l .o.ok."tuti dengan nilai-nilai pada diagram penvelesaian

dalam Gambar 3.3c.

P6

t
t"ft. L is ,Ps

Simpul l-1

*_,!,

Simpul Ls Simpul L2 Simpul L3

b--- -*, " c
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+ 4/e o,, I
GAMBAR 3.9. Gaya-gaya Aksial Akibat Gaya-gaya Eksternal Satuan dalam Contoh
Soal 3.3.

LATIHAN 3.5 dan 3.6

Untuk tiap rangka statik tertentu dalam soal Latihan 3.1 dan 3.2 (Gam-
bar 3.6 dan 3.7): susunlah matriks statika [,4 ] tentukan matriks [,4 - I ] seca-
ra langsung dengan arti fisiknya, dan buktikan hubungan lAl\-t l : [1] ;
kemudian carilah matriks gaya intemal {r} untuk matriks {p} yangdiketa-
hui dari persamaan {f} : V-t l tp\. (lihat halaman 39).

3.4 Cara Grafik dari Titik-titik Simpul (Matrix Method of Joints)

cara grafik dai titik-titik simpul merupakan pasangan da1, cara konvensio-
nal titik simpul. Pemakaian cara grafik ini sangat cocok dalam hal-hal di
mana jumlah komponen-komponen reaksi penyangga sama dengan tiga dan
susunan rangka tersebut terdiri dari batang-batang yang membentuk segiti-
ga-segitiga. Pertama sekali, komponen-komponen reaksi penyangga harus
dihitung terlebih dahulu secara aljabar. (Cara grafik diuraikan di sini hanya
dipakai untuk penentuan gayaflaya internal aksial saja).

lA-')r*n:

{P}", : {F}r*,:lA-'1{P\-

i
'{

t

x I 2 3 4 5 6
,7

8 9

I
5

'g
5

'6
,5-Tg ,5+-

'12 0 ,5-r6 0 _L_a
'12 0

2
I-3 ,l'r4 ,2

la
J

,l-ra 0
,l

I-

'4 0
,l+-'2 0

3
5

-9- ,5-r 
12

5-9.
,5r6 0 ,5Tlz 0

5,6 0

4
,2,3 I

-.,
,2
'3

I-T +1 I-z +l I-4 +l

5
,2

I-,3 I-2
)-rT I-T 0

I-z +l I-4 +I

6 ,l-fT I-T I
'3

I-z 0
I-4 0 I-z +l

7 0 0 0 0 0 -l 0 0 0

8
5

-9.
,5
'12

5-9. 5-n 0
,5+-'12 0 5-n 0

9 ,4-1-g I-3 ,4-rg ,l-r3 0 I-3 0 2-T 0

I 0.0

) 0.0

3 +9.0

4 0.0

5 0.0

6 - 18.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

I - 10.0

2 + 1.5

J -12.5

4 +15.0

5 +15.0

6 + 7.s

7 +18.0

8 -12.5

9 +10.0
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Rangka pada contoh soal 3.r, diperlihatkan kembari dalam Gambar3'l0a' mempunyai tiga kompon"n ."uti p"nyunggu iu, t"ram dari empatbuah segitiga yang diberi tanda dengan- nom or r , 2, 3, dan4 murai dari se_belah kiri' Ruang-ruang antara Gaya-gaya eksternar dan reaksi-reaksi pe-nyangga diberi tanda A-B-G-D-E-,4 sekeriring rangka ,"*.i-ur.r, jarum jam

;,,::ffiJ"#;: ffil' 
A-B'}-D-E'A -"-u.,trr 1.uuur, porigon tertutup

Setiap gaya internal diberi nama dengan dua simbol pada sebelah me-
nyebelah batang yang bersangkutan yang diambil menunrt urutan sesuai
arah jarum jam mengelilingi sebuah titik simpull sebagai misal, F, adalah
gaya batang dalam arah l-A pada Gambar 3.l0b dan bekerja pada titik sim-
pul sebelah atas pada Gambar 3.10a, akan tetapi gaya batang ini dalam arah
A-l pada Gambar 3.10b dan bekerja pada titik simpul sebelah bawah pada
Gambar 3.10a. Titik-titik 1-2-3-4 pada diagram gaya Gambar 3.10b ditentu-
kan secara berturut-turut; misalnya, titik I adalah perpotongan dari A-l
sejajar F, dan D-l sejajar Fo. Jadi poligon tertutup A-l-D-E-A dalarn dia-
gram gaya pada Gambar 3.10b diperoleh dari pembacaan A-|-D-E-A sekeli-
ling titik simpul Lo pada diagram rangka Gambar 3.10a. Diagram gayaak-
sial dengan demikian merupakan superposisi dari semua poligon gaya untuk
bagian-bagian lepas titik simpul.

Besarnya tiap gaya aksial dapat diukur dari diagram gaya, dan sifatnya
(tekan atau tarik), ditentukan dengan memperhatikan arah bekerjanya gaya

tersebut terhadap titik simpul yang bersangkutan. Gaya-gaya batang untuk
rangka pada Gambar 3.10,

(a) Diagram rangka
(Lihat Contoh Soat 3.1 I

o

(b) Diagram gaya

GAMBAR 3.10. Cara Grafik dari Titik_titik Simput.

\: A-l di

Fz: A-3 di

Ft: B'4 di

Fn: l'D di

Fs: 2-C di

Fo: 4'C di

Ft: 2-l di

Fs:3-2 di

Fg: 4-3 di

Lo : l-A
Ur:3-A
Uz: 4-B

Lo : D-l
Lr : C'2

Lz : C'4

Ut: l-2

Ur: 2-3

Uz: 3-4

di Ur : l0 kips tekan

di Ur-: |.5 kips tarik

di L : 12.5 kips tekan

di L, : 15 kips tarik

di Lz : 15 kips tarik

di \ :7.5 kips tarik

di Lt : 18 kips tarik

di Lz : 12.5 kips tekan

di L2 : 12.5 kips tekan

&

Perhatikan dalam Gambar 3.1 1 penyelesaian secara grafis untuk rangka
dalam Soal latihan 3.1, gaya aksial F. sama dengan 3-l bekerjadi U, atau
24 bekerja di LL, dan F, sama dengan l-2 bekerja di Ls atau4-3 bekerja
di u2.

LATIHAN 3.7

Analisis rangka pada Soal latihan 3.3 (Gambar 3.6) dengan mengguna-
kan cara grafis.

PERPUSTATAAN WTLAVAII DEP. P DAN 3
Jl. Walikota Mustajab. 68

S U RA BAYA

Tentukan 1-2_3_4 secara
beru ru tan;

Periksa 4-g seiaiar tJzL3

ba.,n
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{a) Diagram rangka
(Lihat Contoh Soat 3.1)

Tentukan 5-4-3-1_2
secara berurutan;
Periksa 2-4 sejajar tJ1L1

a-E

2 o

' (b) Diagram gaya

GAMBAR 3.11. Cara Grafik dari Titik_titik Simput

4-5

3.5 Lendutan (deflection) dengan persamaan perpindahan
Titik Simpur (Defrections by Joint Disprace-nlent Equation)

Jika beban-beba.n_ p^r, pz, dan p, diterapkap secara berangsur-angsur padasebuah rangka ABC yang tidak mengalami tegangan dan perubahan bentukseperti terlihat dalam Gambar 3)2;,,,utu iunitu ini ut u, menaapat te_
fi l,{.at{i { ?,I': t:{,.:.',t } il'it' ,.n,,r .j,f {,"fi.t j,l.ji,_i:l

tt'',.t..,." 
.i ": i 'L

L.- ,. tr r, .,.: , . -, ,i

(b)

GAMBAR 3.12. Definisi dari Lendutan (defleksi) Rangka.

gangan dan berubah bentuk menjadi A'B'C'. Perpindahan (displacement)
A-A', B-B' , dan C-C' didefinisikan sebagai lendutan (deflection) dari rangka
tersebut; perpindahan ini merupakan fungsi daripada bentuk rangka asli,
luas penampang batang, modulus elastik dan beban-beban yang diterapkan.

Jika besarnya perpindahan Xr, X2, dan X3 diketahui, maka akan tim-
bul pertanyaan tentang berapa besarnya beban Pr, Pr, dan Pr. Perhitungan
ini akan meliputi: 1) perpanjangan dari batang-batang dan gaya-gaya aksial
yang bekerja pada batang tersebut; dan 2) gaya-gaya Pr, Pr, dan P, yang
membuat titik-titik B' dan C' dalam kesetimbangan.

Mengenai perpanjangan dari batang, pendekatan yang paling tepat yaitu
yang menyatakan bahwa perpanjangan e dari setiap batang adalah

e:L'-Lo

l
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di-mana L' dan ro secara berturut-turut adalah panjang batang setelah dansebelum berubah bentuk (mengalami perpanjang*). fr4iifryu,

tr,t Rengka Statik Tertentu

Har. ' di sini menyatakan perpanjangan dalam

larn rnci atau feet.

45

satuan ukuran panjang da-

(3.5.1) e, (dalam Gambar 3.lZ) :

(3.5.2) e, (Gambar 3.12) : BB, : X, cos a I Xzsin u

(3.s.3) F:

Pendekatan kira-kira yaitu dengan cara menguraikan lendutan BB, menjadikomponen aksiar BB, dan komponen merintang BB2; d,engan cara ini per-panjangan batang AB adalah

- JtrTTT

oleh karena pada umumnya rendutan ini sangat kecil apabila dibandingkandengan dimensi batang asrinya, maka cara pendekatan Ledua ini tidak sajamemberikan has, yang cukup tepat akan tetapi juga memungkinkan perhi_tungan-perhitungan rendutan dari rangka secara langsung. pada pembahasan

;:ffiin:t 
dalam buku ini, perpanlalgan akan selatu o]aasarkin pada ang-

Setelah perpanjangan batang dihitung, selanjutnya gaya tank dalambatang dapat dicari dengan ...p.rgunakan Hukum Hooke

EA

h"

GAMBAR 3.13. Perpanjangan (elongation) dinyatakan dalam Perpindahan Titik Simpul.

Arnbil sebagai contoh gaya-gaya dan perpanjangan untuk rangka pada

Contoh Soal 3.1 seperti terlihat dalam Gambar 3.14a dan c. Bentuk dari
rangka yang berubah bentuk L'r-L'r-L'r-L\-(l'r-U'2 ditentukan oleh perpan-
jangan batang-batang rangka tersebut dan perubahan bentuk ini selanjutnya
harus disuperposisikan di atas bentuk rangka aslinya dengan menempatkan
Zi diatas Is dan L'a pada ketinggian yang sama dengan La yaitu masing-
masing dengan penyangga sendi dan penyangga rol. Walaupun demikian,
akan lebih mudah apabila pada permulaan diambil L'2 pada titik Zr, dan
batang L'r-U', diletakkan berimpit dengan batang Lr-Ur, seperti terlihat
dalam Gambar 3.14b. Dengan cara ini, L2 dan L2U, masing-masing disebut
titik ruiukan dan batang ruiukan.

Perpindahan horizontal dan vertikal dari semua titik simpul dalam ke-
dudukan rujukan yang terlihat pada Gambar 3.14c sebagian didapatkan de-
ngan cara pemeriksaan dan sebagian lagi dengan menggunakan persamaan
perpindahan titik simpul (3.5.4). Karena U1L2 memendek sebesar 25 satu-
an, maka titik Ul harus bergeser sebesar 25 satuan ke arah Lr,yang berarti
1,5 satuan ke arah sebelah kanan dan 20 satuan ke arah sebelah bawah. Titik
U2 harus bergeser l5 satuan lebih ke sebelah kanan daripada titik U1 , atau
16,5 satuan ke arah sebelah kanan; selain itu juga harus bergeser ke atas 40
satuan lebih daripada titik Lz. Titlk I3 bergeser 7,5 satuan ke arah sebelah
kanan untuk menyesuaikan perpanjangan sebesar 7,5. satuan dalam batang
L2L3 akan tetapi perpindahan ke arah vertikalnya sebesar b1 masih belum
dapat ditentukan. Titik I1 bergeser l5 satuan ke arah sebelah kiri dan 92

di mana E : modulus elastik, ,4 : luas penampang batang dan Ls: pan-jang batang asli.
Besarnya gaya-gaya titik simpul Pt, P2 dan p3 dapat dihitung dari be-sarnya gaya-gaya aksial Fr, Fr, dan .F, melalui dua cara, yaitu denganmempergunakan titik-titik simpul B' dan c, sebagai bagian repas atau de_ngan mempergunakan titik-titik simpul asri B dan c. C.aia pendekatan per_tama tentu saja merupakan cara yang lebih tepat, namun cara kedua jtrgadapat memberikan hasil yang Uaik pada tingtat_tingkat fembebanan nor_mal, dan selanjutnya akan dipakai pada pernbahaslan-pembahasan dalambuku ini. Pada kenyataannya, dalam cara yangtepat yang disebut anarisistingkat-kedua, gaya-gaya Fr-Fz_Fs dan perpindahan Xr_*r_X, adalah sa_ngat saling mempengaruhi sehingga suatu penyelesaian yang langsung meru-pakan suatu hal yang sebenarnya tidak mungkin.

setelah semua komponen reaksi penyangga dan gaya-gaya dalam dida-patkan, dengan suatu. anarisis tingkit-pertama, seranjutnya akan dihitunglendutanJendutan dari suatu .urgk, stafit tertentu dengan memakai persa_maan perpindahan titik simpur. persamaan perpindahan titik simpur darambentuk umum adarah dari persam aan (3.5.2j. Dengan memperhatikan Gam_bar 3.l3 bentuk ini menjadi

t

(xr- xll

b.._

(3.s.4) e:(Xt- X,)cosd+ (Xo- Xr)sina
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9k

fl//

il/

li

,ll

+r.5(6)

E = 30,00O ksi
angka di dalam kurung = luas (inci persegi)

(al Data yang diketahui
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Titik rujukan: L2
Batang ru ju kan: t2 U1

(d) Sudut e pada persamaan
perpindahan titik simpul

satuan ke arah sebelah bawah untuk memberi tempat perpanjangan l5 satuan
dalam batang L1L2 dan 72 satuan dalam batang UrLr. Titik I0 harus ber-
geser sejumlah perpanjangan dalam batang LqL, dan LrLr, atau 30 satuan,
ke sebelah kiri; akan tetapi perpindahan ke arah vertikalnya sebesar b2 be-
lum diketahui.

Persamaan perpindahan titik digunakan terhadap batang-batang UzL3
dan U,16 secara berurutan, untuk mendapatkan harga b1 dan b2. Untuk
batang U2L3 (Gambar 3.14d),

-25: (+Z.S - 16.sX+0.6) + (6, - 40X-0.8)

br: *64.5 satuan

Untuk batang UtLn (Gambar 3.14d),

-20: (-30- l5x-0.6) *(br* 20x-0.8)
bz: *38.75 satuan

Rangka yang telah berubah bentuk sekarang berada pada kedudukan
rujukan sepergi pada Gamb ar 3 .l4b atau 3. I 4c harus digeser sebagai sebuah
rangka kaku melalui suatu translasi 30 satuan ke sebelah kanan dan 38,75
satuan ke sebelah bawah sehingga titik LL jatuh berimpit pada Zo , dilan-
jutkan dengan suatu perputaran searah jarum jam melalui pusat putaran Ze
atau L'o untuk menurunkan Z', (sekarang pada 64,50 - 38,7 5 : 25,75 satu-
an di atas 13) ke bawah sehingga ketinggiannya menjadi sama dengan ke-
tinggian Z, . Perpindahan titik-titik simpul akibat perpanjangan, translasi
dan perputaran dapat dilihat dalam Gambar 3.14e, bersama-sama dengan
hasil-hasil lendutan akhirnya. Perpindahan horizontal dan vertikal dari tiap
titik simpul, misalnya U, dalam Gambar 3.14e, akibat suatu perputaran AQ
dengan Zo sebagai pusat putaran adalah:

Perpindahan horisontal: Ur.U'2 sin Q: r AQ sin Q

: (proyeksi horisontal dari rXAd)
/25.75 satuan,\ 103:(2or'11ffi):; satuan

Perpindahan vertikal : UzU'z cos @ : r A@ cos @

: (proyeksi vertikal dari r)(Ad)

: (30 ro/25'1s= :ut'?") - sl:50 
satuan' '\ 45ft I I

(-3O,12 ) (-15,-92)
' + 38.75

(+ t5, -20)
u1

(+ r6.5, + 40 )
U2

(o,o) (+7s,r, )

*eq.s y'
(c) Perpanjangan dan perpindahan

titik simpul (datam 10-3 inci)

t.l? -2o +t6 5 +4o
l:9_ . - 38.75 +5o _ jd zs'W **#

-3O + 38.7s _15, _g? o o-_ + 7.5 +64.50+ 3Q - 38 75 +3O _38 75 +3O _3-o -o'- -o -2i.iirt '-b -iY.{8rs 
*t8 :18.1?---o-- o- +,s _4rE73- +ri=Gi%;#.u-jj#s

(e) Perpindahan titik simpul akibat perpanjangan, translasi, dan perputaran

GAMBAR 3'14' Lendutan (defreksi) Rangka dengan memakai persamaan perpindahan
Titik Simpul.

&

> 9k

>Jvk/ ,"*l\;
I 7 ;l \+

+ ls(ot I +lsrst\l +75(61

8k

)
DJ,,,

tO rs' = 45'

/,

b.-^ _
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Perpindahan dari titik-titik simpul lainnya dapat ditentukan dengan cara
yang sama.

Penggunaan persamaan perpindahan titik simpul untuk menentukan
lendutan dari rangka yang telah diperlihatkan di sini bukanlah semata-mata
untuk mendukung cara itu sendiri melainkan untuk menjelaskan arti fisik
dari lendutan-lendutan rangka tersebut.

LATIHAN 3.8

Selesaikan contoh soal dalam pasal di muka dengan menggunakan U1

sebagai titik rujukan dan UrL, sebagai batang rujukan.

LATIHAN 3.9

Selesaikan contoh soal dalam pasal di muka dengan menggunakan Ls
sebagai titik rujukan dan IeU, sebagai batang rujukan.

3.6 Lendutan dengan Cara Beban-Satuan yang Konvensional
(Deflections by Conventional Unit-Load Method)

Cara beban satuan konvensional dapat dipakai untuk mencari perpindahan
sebuah titik simpul yang tertentu dan dalam arah yang tertentu pula. Cara
ini diturunkan dari prinsip kerja virtual yang akan dijelaskan berikut ini.

Sebagai akibat dari adanya himpunan perpanjangan batang e, sampai
dengan €e, SUstu rangka akan berubah bentuk menjadi seperti yang dinyata-
kan dengan kedudukan garis terputus-putus secara relatif terhadap rangka
asli dalam Gambar 3.15a, dan menimbulkan himpunan pergeseran titik
simpul Xr sampai dengan Xe. Himpunan dari perpanjangan batang ini dise-

but sepadan dengan himpunan perpindahan titik simpul; dan keadaan da-

lam Gambar 3.15a disebut suatu keadaan sepadan (compatible state). Perlu
diperhatikan bahwa perpanjangan dari batang dapat disebabkan oleh beker-
janya beban, perubahan suhu, atau toleransi dalam pembuatannya.

Dengan menggunakan analisa tingkat-pertama yang didasarkan pada

bentuk asli dari rangka, himpunan gaya-gaya batang F, sampai dengan Fe
dapat diperoleh akibat bekerjanya sebuah gaya eksternal, misalnya gaya

Pi : I kip dalam Gambar 3.15b. Keadaan dalam Gambar 3.15b ini disebut
sebagai suatu keadaan setimbang (equilibrium state), di mana diagram bagi-
an lepas untuk keenam titik simpulnya diperlihatkan dalam Gambar 3.15c.

Kerja yang dilakukan oleh gaya-gayayangbekerja pada tiap titik simpul
dalam Gambar 3.15c, untuk menghasilkan lendutan dari titik simpul yang
bersangkutan dalam Gambar 3.15a, harus sama dengan nol, karena resultan-
te gaya-gaya yang bekerja pada setiap titik simpul adalah sama dengan nol.

€2

-4/.,t#
I
I

\r

''. i -t'ta I a'

"&.
(a) Keadaan sepadan

F2

P

Fs

,:)(*,.

F2

Rr

.ry:"'

R, 1"' i'
*Fro F4+-+F5
? f,,=,^

*rl

a.\
ta*-\

ry
tro

simpul

Virtual.

(c) Diagram bagian-lepas dari titik-titik

GAMBAR 3.15. Contoh PrinsiP Kerja

&

a
.t

R,I Fs

Pi =i
R2

(b) Keadaan setimbang

L
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Jumlah kerja keseluruhan yang didapatkan dengan menjumlahkan kerja
"virtual" semacam ini dari seluruh keenam titik simpul adalah tetap sama
dengan nol; atau

14t : (kerja yang dilakukan oleh R,, R, , dan R, ) * (kerja
(3.6.1) yang dilakukan oleh Pi: I kip) + (kerja

yang dilakukan oleh 9 pasang gaya-Eaya
batang F, sampai dengan Fq ) : 0

Kerja yang dilakukan oleh R,, R2 dan R3 sama dengan nol kaiena tidak
terdapat perpindahan dalam arah-arah R. Kerja yang dilakukan oleh p, :
I kip adalah (+ Pix), di mana arah positif dari xl diambil apabila arahxi
sama dengan arah Pi. Kerja yang dilakukan oleh pasangan gaya.gaya .F1 sam-
pai dengan Fe sama dengan (-ZFe), karena kedua gaya internal pasangan
yang sama saling berhadapan satu sama lain (untuk tarik) dalam Gambar
3.15c, dan perpindahan relatif antara titik-titik kerja gaya tersebut saling
menjauhi satu sama lain (untuk perpanjangan) dalam Gambar 3.15a. De-
ngan mensubstitusikan ungkapan-ungkapan untuk kerja virtual ini ke dalam
Persamaan (3.6. 1 ), didapat

W:0*P,X,-ZFe:0
dan dari persarnaan ini diperoleh

(3.6.2) P,X,:2p,

Persamaan (3.6.2) dalam bentuk umumnya adalah Ep,X,: ZFe (untuk be-
berapa gaya P1) merupakan Prinsip Kerja virtual,yangmenyatakan bahwa:
"kerja eksternal dan kerja internal, yang masing-masing dilakukan oleh
gaya'gaya pada keadaan setimbang dalam mencapai perubahan bentuk dari
suatu keadaan sepadan, harus sama besar."

Jika hanya terdapat satu beban satuan dalam keadaan setimbang, maka
perpindahan dalam arah beban satuan tersebut pada keadaan sepadan dapat
dicari dari Persamaan (3.6.2); oleh karenanya cara ini disebut sebagai cara
beban-satuan.

contoh soal 3.4. untuk perpanjangan batang seperti yang terlihat
dalam Gambar 3.16b, carilah perpindahan vertikal dari titik simpul U, de-
ngan menggunakan cara beban-satuan. Bandlngkan hasilnya dengan hasil
yang diperoleh dalam Gambar 3.14.

Penyelesaian. Dengan menggunakan Gambar 3.16b sebagai keadaan
sepadan dan Garnbar 3.16c sebagai keadaan setimbang, dan menggunakan

L.

I* Rangka Statik Tertentu 5l

E = 30,000 ksi

angka dalam tanda kurung = luas dalam inci persegi

(a) Data Yang diketahui

(c) Keadaan setimbang

GAMBAR 3.16. Lendutan pada Rangka dengan Cara Beban-Satuan.

{

L2 (6)

lO rs'= cs'

N
F
+

F
b

Perpanjangan dalam 10-3 inci

(b) Keadaan sepadan

.oo
\.o
\" +

o(

Fs=-ltq

Gaya dalam kips
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tertentu, perpindah-
yang mungkin, dapat

(3.7.r) {X}rr', : lA-'Ifr,* wr{e},nvr' r

di mana kolom matriks Ie] terdiri dari seperangkat harga perpanjangan ba-

tang sembarang untuk mana perpindahan-perpindahan titik simpul IX] ada-

lah yang dicari.
cara-cara umum untuk membuktikan Persamaan (3.7.1) untuk semen-

tara akan ditunda dahulu sampai Bab berikutnya, dalam bab ini adalah

cukup untuk membenarkan persamaan ini melalui Persamaan (3.6.2). Kare-

na Persamaan (3.6.2) merupakan rumus dasar untuk cara konvensional be-

ban-satuan, maka Persamaan (3.7.1) menyatakan cara matriks beban-satuan'

Persamaan (3 .6.2) menyatakan bahwa

xl (\-1e)

(F,_, e,\\-
j: 

.l

J:NF

x2

X,,

E

Dalam hal bahwa
sangkar, sehingga

Sampai di sini, maka akan sangat berguna apabila dijelaskan bahwa se-
buah matriks empat persegi adalah merupakan transposisi dari matriks em-
pat persegi lainnya, jika baris ke-i dari matriks yang satu menjadi kolom ke-i
dari matriks yang lain. Misalnya, jika

f234)
lAl: I I dan [B] :

L5 6 7)

(3.7.2)

E (Fi-yr ei)

di mana Fi_r, Fi_r, . . Fi-*" adalah gaya-gaya dalam batangkeT akibat

sebuah beban-satuan yang 
-bekerja 

dalam arah kesatu, kedua, . . . ke-NP.

Karena kolom-kolom dari matriks [A-r ] menunjukkan gaya-gaya batang

akibat tiap satuan gaya titik simpul, maka harga Fi* r,F1-2, ' ' ' 4-wr df-

dapatkan dalam baris ke-i dari matriks [,4 - 
I ] . Persamaan (3.7 .2) dapat di-

tulis sebagai berikut

f2 sl

l, 6l

L. ,)

\

pixt:zne: (+f)r-zol + (+j)r+r.5) + (+f)r-zsl

+ (-f)r+15) + (-*)r*r, + (-+)r+z.sy

+ (ox+72) * (-:")r- 2s) + (+$)r++ol

: -47{5 satuan : -47{5 x to-3 in.

Tanda negatif menunjukkan bahwa perpindahan yang terjadi adalah berla-
wanan arah dengan arah beban satuannya; atau dalam hal ini, bergeser ver-
tikal ke bawah.

LATIHAN 3.10

Untuk perpanjangan batang seperti yang terlihat dalam Gambar 3.16b,
carilah perpindahan horisontal dari titik U2 dan perpindahan vertikal dari
titik Z, deggan menggunakan cara beban-satuan.

3.7 Lendutan dengan Cara Beban-satuan Matriks

Telah diuraikan dalam Pasal 3.3 di muka bahwa matriks statika [,4 ] dari sua-
tu rangka menyatakan gaya-gaya eksternal titik simpul sebagai fungsi dari
gay a-gay a aksial dalam batang ; atau

{P}rr, r : [l],vr,r.{F}rr,,

rangka adalah statik tertentu, [,4 ] adalah matriks bujur-

{F}rr*, : [r4- 
r]rr,ry"{P}rr',

Rangka Statik Tertentu

maka,

lAl: [Brl atau lB): lArl

Jadi transposisi dari sebuah

bujur-sangkar lagi.
matriks bujur-sangkar adalah sebuah matriks

Dapat dibuktikan bahwa untuk suatu rangka statik

an dalam arah dari semua gaya titik simpul eksternal

diperoleh dari persamaan matriks
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Xl : A-t(l,l) * e(l) +
Xz : A-'(1,2) * e(l) +

XNp: A-'(1, i/P) ,* e(l) +

Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks

A-'(2,1) * e(2) + "' +
A-'(2,2) * e(2) + "' +

A-t(NF,1) * e(Nf)
A-|(NF,2) * e(NF)

A-t(NF,NP) * e(NF)

(3.7.3)

-e(t)

e(NF\

A-'(2, i/P) * e(2) * "' +

Dalam bentuk matriks yang panjang, Persamaan (3.7.3) adalah

(3.7.4)

xl

x2

x*,

tuk

A-t(l,l)

A-t(|,2)

A-t(2,1) ... A-t(NF, t)

A-t(;.2,2) A-t(NF,2)

A-t(|, NP) A-'(2, NP). . .A-|(NF,NP)

Dalam ben matriks yang ringkas (compact), Persamaan (3.7.4\ adalah

{X}r"", : lA*'lfrr,rur{e}rvr" r

yang tidak lain adalah Persamaan (3.7..1).

Contoh Soal 3,5. Pada rangka statik tertentu dalam Gambar 3.14, ca-

rilah seperangkat perpindahan titik simpulnya akibat adanya seperangkat
perpanjangan batang dengan memakai cara matriks beban-satuan. Periksa

hasilnya dengan hasil yang diperoleh dalam Gambar 3.14.

Penyglesaian. Matriks [A-t ) harus dihitung dengan menginversikan
matriks [,4] dengan menggunakan komputer elektronik, meskipun disaran-

kan di sini bahwa bagi para mahasiswa agar menghitungnya secara langsung

dengan cara konvensional-cara titik simpul-sehubungan dengan arti fisik-
nya. Untuk soal -ini sudah dihitung dalam Contoh Soal 3.3. Matriks {e}'da-
pat diambil dari Gambar 3.14c. (lihat halaman 55). Selanjutnya dari Persa

maan (3.7 .l ), didapat
{x} : lA*rlr{e}

LATIHAN 3.11

Hitunglah perpindahan horizontal dan vertikal dari semua titik simpul
pada rangka dalam Gambar 3.17 , pertama-tama dengan menggunakan seca-

ra berurutan persamaan perpindahan titik simpul, dan kemudian dengan
cara beban satuan matriks. Dalam menggunakan cara beban-satuan matriks,

x l0-3 in.

h..

5tg I-a 5-E ,2+-,3 ,2
la J

,l-rT 0 5-9 ,4-rg

,5
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I-z I-2 I-v 0

,5+-'12
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,5fg-
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J
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J
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I-z I-z I-T -l

,5ttz I_T
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carilah matriks statik dan inversinya masing-masing secara sendiri-sendiri,
dan periksa kebenarannya dengan menggunakan persamaan lA)lA-t) :
Ul. Tentukan juga perpindahan.horisontal dari titik simpul U2 dan perpin-
dahan dalam vertikal dari titik simpul Z 1 dengan memakai cara beban-satu-
an konvensional.

Rangka Statik Tertentu 57

dutan rangka konstruksi secara fisik clalam analisis tingkat-pertama;dan 6)

bahwaPrinsipctariKerjaVirt.ualdipakaiuntukmenurunkanCarakonven-
sional dan .cara beban ,ut,u., matriks untuk mencari lendutan-lendutan dari

rangka.
Soal-soal latihan yang disarankan telah dibuat sedemikian rupa agar

rlapatsesuaidengantuntutanwaktuparamahasiswayangsesingkatmung-
kin. Jika memungkiJ an, para dosen dan mahasiswa dianjurkan juga untuk

membuat sketsa rrrgtu-iungka sederhana dan mengikuti langkah-langkah

yang <ligariskan dalam soal Latihan 3'l 1'u1 U, I ro

.6)
(q

(v

/ (4) lL,

-...-.-_------G_
I'.g'I

r+r \ Z,

16' b
E = 30,000 ksi

angka di dalam tanda kurung = luas dalam inci persegi

GAMBAR 3.17. Latihan 3.11.

3.8 Catatan Penutup

Rangka statik tertentu telah dipilih dari sekian banyak tipe struktur kerang-
ka, dan digarap secara tersendiri dalam bab ini bukan semata-mata untuk
menunjukkan pentingnya hal tersebut, akan tetapijuga karena kesederhana-
annya dalam memberikan gambaran tentang konsep-konsep dasar. Konsep-
konsep ini meliputi: l) bahwa matriks statik bujur-sangkirr dari suatu struk-
tur statik tertentu yang labil secara statikadalahmatrikstunggal; 2) bahwa
cara matriks dari titik-titik simpul dalam kenyataannya pada penyelesaian
suatu sistem persamaan linear simultan, jumlahnya sama dengan jumlah
gaya-gaya titik simpul yang mungkin (belakangan disebut derajat kebebasan
dalam Bab 4); 3) bahwa pencarian titik simpul (atau bagian/potongan)
dengan dua (atau tiga) yang tidak diketahui, adalah merupakan hal yang
pokok pada cara konvensional dari titik-titik simpul (atau bagian-bagian/
potongan-potongan); 4) bahwa cara grafik dari titik-titik simpul pernah
menjadi populer pada waktu yang lampau, akan tetapi cara ini disajikan di
sini sekedar untuk menunjukkan kebaikannya sendiri;5) bahwa persamaan
perpindahan titik simpul dipakai untuk memberikan penekanan pada len-



Rangka Statik
Tidak-tertentu

4.1 Derajat Kebebasan

Suatu struktur kerangka, secara khas terdiri dari bagian-bagian konstruksi
(batang, tiang, dan balok) yang dihubungkan satu sama lain pada titik-titik
simpul. Sebuah rangka adalah sebuah struktur kerangka di mana beban-

beb_qn hany4 b_e*kefje p_ada sendi lanpqgeq_e.l<11t, yang menghubungkan ba-

tang-batang lurus dengan penampang yang seragam. Dalam bab yang terda-
hulu, simbol NP'telah dipakai untuk menyatakan jumlah arah-arah di mana
gaya-gaya mungkin diterapkan pada simpul-simpul. Perlu dicatat di sini
bahwa NP adalah juga merupakan jumlah perpindahan-perpindahan titik
Stmzul ya1g ti-det _diketahui;s-ebenarnya terdapat hubungan satu lawan satu
antara gay a-gay a titik simpul dan perpindahan-perpin dahan.

Karena perpindahan-perpindahan titik simpul menggambarkan cara-cara
di mana suatu struktur kerangka dapat dengan leluasa menanggapi setiap
adanya gangguan eksternal, maka jumlah perpindahan-perpindahan titik
simpul yang tidak diketahui (atau arah-arah yang mungkin dari titik-titik
simpul) untuk selanjutnya disebut derajat kebebasan NP.

4.2 Ketidaktertentuan Eksternal dibanding Ketidaktertentuan lnternal

Satuan rangka dapat berupa statik tertentu atau tidak-tertentu asalkan rang-

ka tersebut stabil secara statik. Syarat yang diperlukan untuk ketertentuan

_tL



60 Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks

adalah bahwa matriks statika [.4 ] , rnenyatakan gaya-gaya titik simpul di-
nyatakan dalam gaya-gaya aksial dalam batang-batang, merupakan sebuah
rnatriks bujur-sangkar. Jadi, derajat ketidaktertentuan NI dapat dinyatakan

(4.2.1) NI:NF-NP

di mana N/r adalah jumlah batang-batang dalam rangka, dan NP adalah
derajat kebebasan.

Sebuah rangka harus memiliki paling sedikit tiga komponen-komponen
reaksi penyangga yang bebas untuk mempertahankan kesetimbangan eks-
ternal; misalnya bahwa suatu rangka pada umumnya mempunyai sebuah
penyangga sendi dan sebuah penyangga nol. Menurut lazimny4 bilamana
sebuah rangka dengan tiga komponen reaksi penyangga mempunyai batang-
batang yang lebih banyak daripada derajat kebebasannya, maka rangka ini
disebut rangka statik tidak-tertentu internal (lihat Gambar 4.la), akan teta-
pi jika derajat ketidaktertentuannya sama dengan (NR -- 3), maka rangka
ini disebut rangka statik tidak-tertentu eksternal (lihat Gambar 4.lb). Lebih
lanjut apabila derajat ketidaktertentuan lebih besar dari (NR - 3), maka

Rangka Statik Tidak-Tertentu 6l

rangka ini dianggap sebagai tidak-tertentu eksternal dan internal (lihat Gam-

bar 4.1c). Kelaziman ini, walaupun demikian tidak perlu dipegang sebagai

aturan yang keras dan teguh karena rangka dalam Gambar 4.1b dapat di-

anggap mempunyai satu batang kelebihan (misalnya' U'U') untuk statik

tertentu, dan rangka pada Gamtat 4'1c, mempunyai dua batangkelebihan

(misalnya, UyU2 dan LrUr)'Oleh sebab itu' semua rangka statik tidak-

iertentu dapai Olanggap sebagai tidak-tertentu internal'

Jika rangka stabii secara statis, maka dapat disimpulkan bahwa Persama-

an(4.2.1)adalahyangterbaikuntukmemastikanderajatketidaktertentu-
an. Demikian juga sebuah rangka statik tidak-tertentu dapat dikembalikan

menjadi statik tertentu dengan cara menghapuskan batang-batang hanya

jika lumlah komponen-komponen reaksi penyangga sama dengan tiga atau

lebih dari tiga.

4.3CaraGayaKelebihan(TheRedundantForceMethod)
pada umumnya suatu rangka statik tertentu dapat diturunkan dari sebuah

rangka statik tidak-tertentu dengan jalan menghilangkan batang-batang dan/

atau reaksi-reaksi yang berlebih dan menggantikan akibat terhadap rangka

dengan derajat lebih rendah tersebut dengan gaya-gaya ekivalen' Gaya-gaya

ekivalen ini tidak diperlukan dalam membuat suatu perencanaan, oleh kare-

nanya gaya_gaya ekivalen ini disebut sebagai Eaya-gaya kelebihan (redun-

dants). Dalam Gambar 4.2a, gaya F, padabatang L' Uz dipllih sebagai gaya

kelebihan; dalam Gambar 4-2b, reaksi penyangga Re; dan dalam Gambar

4.2c,gayaF, dalam batang Lv(12 dan reaksi penyangga Ra '

Perlu dicatat bahwa biasanya terdapat beberapa cara pemilihan gaya-

gayakelebihanmeskipunjumlahnyaharusselalusamadenganderajatketi-
iaktertentuan. Misalnya, salah satu dari keenam batang sekeliling atau da-

lam panel tengah dari rangka pada Gambar 4.2a dapat dipilih sebagai kele-

bihan. Dalam Gambar 4.2b, reaksi penyangga Ra atau salah satu batang se-

perti U1 Ur, LtLr, UrL2,atau (/2L2 dapat dipilih sebagai gaya kelebihan

p..,ggunti h,. Dulurn Gambar 4'2c,keduagaya kelebihan dapat dipilih dari

aua-tuat,gayabatang,ata}sebuahgayabatangdansebuahreaksipenyang-
p masing-masing aapat aipitih, asalkan rangka statik tertentu ini stabil se-

cara statis.
Pada cara gaya kelebihan ini, semua gaya kelebihan harus dinilai sejak

awal dari persyaratan-persyaratan sepadan yaitu sehubungan dengan adanya

perpindahan ielatif untu.u ujung-ujung batang kelebihan, atau timbulnya

p".pirAunundalamarahpenyanggakelebihandarirangkayangbersanqllt-
an. Dalam hal yang p.ttu*i, perpindahan relatif harus dibuat sedemikian

rupa sehinggu p"rpi',iuhan relatif ini dapat mengimbangi perpanjangan dari

NR =3
NP.9
NF tlO
NI .l

(o)

NR .4
NP ,8
NF "9NI .r

(b)

NR .4
NP"8
NF.tO
NI .2

(c)

lr-*.

GAMBAR 4.1.*'Ketidaktertentuan Eksternal dan lnternal.
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I

Rangka Statik Tidak-Tertentu

Xi = Perpindahan relatif memisah\/

GAMBAR 4.3. Perpindahan Relatif dengan Cara Beban Satuan Konvensional.

Dalam hal iJi mana semua perpindahan titik-titik simpul dalam kondisi
sepadan nyata telah dihitung seperti terlihat dalam Gambar 4.4,makaper-
pindahan relatif antara dua titik simpul yang khas seperti L, dan U2 men-
jadi

(4.3.2)
Perpindahan relatif ,f,i (memisah)

: (Xt - Xr) cos a * (Xo - Xr) sin a

X,l = Perpindahan relatif memisah

:{-xr)

63

l*"

Ua
u2ul

L3

lXq-X2l 4'.-.*11 ')
\t/
,,

A"
(o,o)

(c )

GAMBAR 4.2' Gaya-gaya Kerebihan daram Rangka-rangka Statik Tidak-Tertentu.

batang kelebihan yang. bersangkutan: clan dalam hal yang terakhir, perpin-dahan titik penyangga rrarus sama dengan nor di reaksip.iyunggu kelebihan
Perpindahan relatif xi (atau penambahan jarak) urriur" dua titik simpurdari suatu rangka dapat crihitung dengan memakai cara konvensional beban_satuan. asalkan sepasang gaya satuan p, dikerjakan dalam keadaan setim_bang seperti terlihat dalam Gambar +.:. setantutnya dengan menggunakan

Persamaan (3.6.1 ) pada Gambar 4.3, didapat 
"

,\o
_/1

(o,o)

Perpindahan relatif Xr (memisah) : X Fe

(a) Nilai enyata (bl Pengaruh lXz-Xtl (c) Pengaruh lX+-Xzl

GAMBAR 4.4. Perpindahan Relatif dari Perpindahan Horizontal dan Vertikal .

Persamaan di atas dapat dibuktikan kebenarannya dengan mudah yaitu
dengan mengambil komponen-komponen perpindahan relatif horisontal
dan vertikal, (Xt * Xr) dan (Xa - Xr), dalam arah dari suatu gariskhayal
yang menghubungkan L, dan Ur.

Dalam menggunakan syarat sepadan, lendutan-lendutan dalam arah-arah
dari gaya kelebihan harus merupakan penjumlahan dari: 1) lendutan yang
terjadi akibat pembebanan, dan 2) lendutan akibat tiap gaya kelebihan,

(a) Keadaan sepadan nyata

Nilai F
(b) Keadaan setimbang semu

F,

/Fx
L2

P.
L1

7' L1lX1, X2l

(4.3.1)
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yang dikerjakan pada rangka statik tertentu dengan derajat lebih rendah
(rangka setelah penghapusan batang atau reaksi kelebihan). Persyaratan-per-
syaratan ini menghasilkan suatu sistem persamaan-persamaan linear simul-
tan yang dapat dipergunakan untuk mencari harga-harga gaya kelebihan
tersebut. Meskipun dimungkinkan untuk menyatakan persamaan-persamaan
simultan ini dalam ungkapan simbolis secara umum, namun dalam buku
pengantar ini dianggap cukup memadai untuk menelaah dua buah contoh
soal berikut.

Contoh Soal 4. I . Buatlah analisis dari rangka statik tidak-tertentu
pada Gambar 4.5a dengan menggunakan cara gaya kelebihan, yaitu dengan
mengambil gaya dalam batang LrU, sebagai kelebihannya. Hitung semua
gaya-gaya aksial dan perpindahan titik-titik simpul, dan tunjukkan pula
bahwa semua syarat statika dan sepadan dipenuhi.

Penyelesaian. Meskipun penyelesaian seperti yang diberikan dalam
Gambar 4.5 bisa disusun dalam suatu daftar (tabel) atau secara otomatis
dengan program komputer, tetapi di sini dipakai bagan diagram untuk men-
jelaskan prosedur tahapan perhitungan. Syarat sepadan menuntut bahwa
perpindahan relatif X; akibat aksi gabungan dari beban-beban kerja dan se-
pasang gaya kelebihan harus sama dengan perpanjangan dari batang kelebih-
an yang bersangkutan. Dengan menggunakan cara konvensional beban-satu-
an, didapat

X, (akibat beban-beban kerja) : Z (F dalam Gambar 4.5d) (e dalam Gam-
bar 4.5c)

: (*0.6X*1.5 + 15) + (+0.8x+72 + 40) + (-tx-25)
: * 124.5 satuan

X, (akibat pasangan F,):2 (E dalam Gambar 4.5d) (e dalam Gambar 4.5f)
: 2(*0.6X-0.6F,) + 2 (+0.8)(-3.2F,) + (_ lx+2r")
: -7.84F, satuan

Karena perpindahan-perpindahan titik simpul dapat diperoleh pada Gambar
4.5c, maka perpindahan relatif antara titik-titik simpul L1 dan U2 juga
dapat dihitung sebagai berikut,

X; (akibat beban-beban kerja)
: (+s7.94 - lsX+O.O) + (- 15.e2 + 139.33X+0.8)
: +124.5 satuan

..r5. +83.72 0. o. +?.41 +?o72 + 149l +5L29
; i;. -;i.;, +r6 -gr.zz +rs. -a3'72 + 15 -8172-' 'o. -o. - o.+lo.8l O. + 2l '62 o + 12.i1
i.-i, T16=7ZEI rZzVl-4Tle T255----6-

(j) Rangka yang diketahui: Nilai X dalam 10-3 inci

R ang ka Stati k T i da k'Tertentu

l
1

E = 30,O00 ksi

angka dalam ( ) = luas inci Persegi

(a) Rangka Yang diketahui

(d) Keadaan setimbang
semu

Nilai F dalam kips

{g) Rangka dasar akibat
gaya kelebihan

Nilai F
(Lihat Gambar 3 14)

{b) Banqka dasar pada beban-beban keria

(O,O) (+325,0)(+15,-139.33)

e dan X dalam 'lo-3 inci
(Lihat Gambar 43 14)

(c) Rangka dasar pada beban-beban kerja

Harga F dalam Fx

(e) Bangka dasar akibat
gaya kelebihan

Nilai e dalam 1O-3 inci

(f) Rangka dasar akibat
gaya kelebihan

Nilai e dalam 1O-3 inci
(i) Rangka yang diketahui(h)

+ 21.27 + 31.52
+ 15. - s3.72
- t4.41 + !o.81

+21.86 -41.39

Nilai F dalam kips

Rangka yang diketahui

+ 15.18 + 20.24
+ ls -a3.72
-r4.4r +21.62
TGr:ir36

Titik rujukan: L l
Batang ruiukan: LlU2

1g ( +3O,-55.92)
i8i

\*. .(&

GAMBAR 4.5. Cara Gava Kelebihan (Contoh Soal 4'1 )'
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Perpanjangan batang kelebihan adalah sama dengan jumlah perpindahan
relatif, maka

r_(300)

Gx3or: + 124.5 - 7.84F*

124.5L ' 112.65kips,x_-rDi4:_

Nilai-nilai akhir dari F, dalam rangka yang diketahui pada Gambar 4.5h
adalah gabungan dari nilai-nilai F dalam Gambar 4.5b dan 4.5g. Sembilan
kali pemeriksaan statika harus dibuat untuk nilainilai F- dalam Gambar
4.5h, yaitu satu pemeriksaan untuk tiap derajat kebebasan.

Perpindahan titik simpul dari rangka yang diketahui dihitung dalam
Gambar 4.5j yaitu dengan memakai persamaan perpindahan titik simpul
dengan mengabaikan sebuah batang lain misalnya U2L2. Pemeriksaan kese-
pakadanan didapatkan dari kenyataan bahwa perpindahan vertikal dari titik
simpul U2 dan L, dalam Gambar 4.5j adalah konsisten dengan perpanjang-
an negatif dalam batang UrLr. Jumlah dari pemeriksaan kesepadanan sama
dengan satu, yaitu sesuai dengan derajat ketidaktertentuan dari rangka yang
diketahui.

Contoh Soal4.2. Buatlah analisis dari rangka statik tidak-tertentu
pada Gambar 4.6a dengan cara gaya kelebihan, dan menggunakan reaksi
penyangga R, pada L, sebagai gaya kelebihan. Hitung semua gaya-gaya
aksial dan perpindahan-perpindahan titik simpul, dan tunjukkan pula bah-
wa syarat statik dan sepadan semuanya dipenuhi.

Penyelesaian. Syarat sepadan menuntut bahwa pemindahan vertikal
dari titik L, aklbat gabungan beban-beban kerja dan reaksi penyangga kele-
bihan R, harus sama dengan nol. Dengan rnenggunakan cara konvensional
beban-satuan, didapat

Perpindahan vertikal titlk Lz ke bawah (akibat beban kerja)

: > (F dalam Gambar 4.6d) (e dalam Gambar 4.6c)

: (-+x+1.s) + (++xl5 + 15) + (+*x+7.5) -]_ (-rszx-2o)

+ (+l}x-2s) + (-*)(-2s) + (+3x+40)
: + 55.92 satuan.

Perpindahan vertikal titik Lz ke bawah (akibat R, ke atas)

: X (Fdalam Gambar 4.6d) (e dalam Gambar 4.6f)

-23.76 +1745 -11.88-100.30 0. o +-1'27 --873
i:i:i'; .:.ii;; *%.16; ie ?g *.r;1" -r,,lXZ_ *13:r.;1113

---o. --- ;rffi +d.7{---o ;z5n5-;
(i) Rangka yang diketahui: Nilai X dalam 10-3 inci

Rangka Statik Tidak-Tertentu

F = 30,000 ksi

Angka dalam ( ) = luas inci Persegr

(a) Rangka Yang diketahui

Nilai F

{d) Kondisi setimbang semu

Nilai F dalam kips

(g) Rangka dasar akibat gaya kelebihan

Titik rujukan
Batang ruiukan:

t *,,", F lo
(Lihat Gambar 3.14)

(b) Rangka dasar Pada beban kerja

R,

Nilai F dalam B3

{e) Bangka dasar akibat gaya kelebihan

Nilai F dalam kips

(h) Rangka Yang diketahui

+ 2 r.23 -28.30 + 28.96 + 6.76

9

r///// I re +ro,_5592] /7m7(o'o) (+ 15,-1J9.33) (+37s,o)

e dan X dalam 10-3 inci
(Lihat Gambar 3.14)

(c) Rangka dasar Pada beban keria

Nitai e dalam 1O-3 inci

(f) Rangka dasar akibat gaya kelebihan

Nilai e dalam 1O-3 inci

li) Rangka yang diketahui

(+s794,-15.92 )
(+56.4 4,-6733)

I

I

t-.- l*.

GAMBAR 4.6. Cara Gava Kelebihan (Contoh Soal 4'2)'
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: *R3[2(n' + 2(+)'+ 2(tX*) + (*X+) + (3X{)1

: 
-4.486R3 satuan

Perpindahan vertikal pada R 3 adalah sama dengan nol, maka

+55.92-4.486R3:0
Rr: *12.46 kiPs

Nilai-nilai akhir dari F dalam rangka yang diketahui pada Gambar 4.6f
adalah merupakan gabungan dari nilai-nilaiFdalam Gambar 4.6b dan4.69.
Delapan kali pemeriksaan statik harus dibuat untuk nilai-nilai F dalam
Gambar 4.6,yaitu satu pemeriksaan uhtuk tiap derajat kebebasan.

Perpindahan titik-titik simpul dari rangka yang diketahui dihitung da-

lam Gambar 4.6j dengan memakai persamaan perpindahan titik simpul.
Pemeriksaan kesepadanan didapat dari kenyataan bahwa perpindahan verti-
kal dari titik-titik Lo, L, dan L7 selnuanya sama dengan nol.

LATIHAN 4.1

Buatlah analisis rangka statik tidak-tertentu seperti terlihat dalam Gam-
bar 4.7 dengan cara gaya kelebihan, memakai gaya dalam batang L1U2 se-

bagai gaya kelebihan. Hitunglah semua gaya aksial dan perpindahan titik-
titik simpul. serta tunjukkan bahwa persyaratan statik dan persyaratan se-

padan semuanya dipenuhi.

Rangka Statik Tidak-Tertentu 69

LATIHAN 4.2

Buatlahanalisisrangkastatiktidak.tertentusepertiterlihatdalamGam.
bar4'8dengancaragayakelebihan,memakaireaksipenyanggaR3padati.
tik I1 sebagai guvu t'"i"ulhan. Hitunglah semua gaya aksial dan perpindah-

antitik-titiksimpul,seltatunjukkanbahwapersyaratanstatikadanpersya.
ratan sePadan semuanya diPenuhi'

zoh

u, I (4) u2l to-

a) N
(o,,

Ls (4) Ll (4) Lz

l. t' ,l ,e' ,l

E = 30,O00 ksi

Angka dalam ( ) = luas dalam inci persegi

GAMBAR 4.8. Soal Latihan 4'2'

N

/
(4)

4.4 CaraPerPindahan-Matriks

Berbeda dengan cara gayakelebihan yang hanya berlaku untuk struktur sta-

tik tidak-tertentu, *it u .u.u pemindahan dapat dipakai baik untuk struk-

tur statik tertentu maupun untrt struktur statik tidak-tertentu' Alasannya

adalah bahwa pada cara perpindahan, yang diambil sebagai pokok yang ti-

dak diketahui adalah perpindahan titik{itik simpul dari struktur, dan akan

selalu tertlapat persama,n-p.,,u*uan kesetimbangan dalam arah dari derajat

kebebasan,yangSamabanyaknyadenganperpindahantitik-titiksimpul
yang tidak iik"iuf,ri, tanpa mengindahkan ketidak-tertentuan dari struktur

tersebut.
Dalampemakaiancaraperpindahaniniadalahlebihmudahdengan

menggunakannratriksuntukmenyatakanpersamaan-persamaanlinearyang
terlibat; oleh karenanya cara ini disebut sebagai cara perpindahan-matiks

(matrix displacement method). Ada dua macam matriks penting yang akan

dibalras, yaitu: matriks gaya internal lawan perpindahan titik simpul lCl,
dan matriks gaya eksternal lawan perpindahan titik simpul lKll '

zorl5h

lor

GI

E = 30,0O0 ksi

Angka dalam ( ) - luas dalam inci persegi

GAMBAB 4.7. Soal Latihan 4.1.



70 Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks
Ra ngka Stat i k Ti da k -Tertentu

Berikut ini akan dikaji suatu rangka sederhana seperti terlihat dalam
Gambar 4.9. Derajat kebebasan NP : empat, dan arah-arah dari gaya-gaya

titik simpul yang mungkin Pt sampai dengan Pa, serta perpindahan titik-
titik simpul yang bersangkutan dan tidak diketahui X, sampai denganXa,
secara berurutan diberi nomor dalam Gambar 4.9a. Jumlah dari Eaya-gaya
batang yang tidak diketahui NF sama dengan lima; gaya-gaya batang ini
serta perpanjangan-perpanjangan batang yang bersangkutan diberi nama Fg

sampai dengan Fr dan e 1 sampai dengan e5 dalam Gambar 4.9b.
Matriks gaya internal dan perpindahan titik simpul IC] menyatakan

gaya-gaya batang F(l) sampai dengan F(Nn dalam arti perpindahan titik
simpul X( I ) sampai dengan X(NP). Untuk rangka pada Gamb ar 4.9 ,

(4.4.1) [C]s,,+ :

X I 2 J 4

I *S, cos a, *S, sin a, 0 0

2 0 +s, 0 0

J -S, cos a, *S, sin a, 0 *S3 cosc,

4 0 0 fSa 0

5 0 0 -s, *Ss

di mana St : EArfL, sampai dengan 55: EAtlL5 adalahgaya-gayayan9
memperpanjang batang-batang yang bersangkutan dengan satu satuan dan
dengan demikian merupakan ukuran kekakuan dari batang tersebut. Ma-
triks IC] dapat dibentuk dengan kolom-kolom dengan menuliskan gaya
dalam batang-batang pada Gambar 4.9c, d, e, dan f. Perlu dicatat bahwa
hanya komponen perpindahan titik simpul dalam arah batanglah yang me-
nyebabkan perubahan panjang dari batang tersebut.

Matriks gaya internal lawan perpindahan titik simpul ICl menyatakan
gaya-gaya batang F(1) sampai dengan FWD dinyatakan dalam perpindahan
titik simpul X(l) sampai dengan X(NP). Untuk rangka pada Gambar 4.9,

7l
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(4.4.2)
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[K]o,n:

\x
P\ I 2 3 4

I *S, cos2 a,

*S3 cos2 a,

f S, sin dr cos dr

-S, sin d3 cos d3

0
-Srcos2 a,

2 *S1 sin dr cos dr

-S, sin 63 cos d3

f S, sin2 dr*Sz

*S3 sin2 a,

0
*S, sin d3 cos d3

3 0 0 +S- +S5 -s,
4 -S, cos2 a, *S, sin d3 cos dl -s, +Ss +S3 cos'd,

Sekali lagi matriks [.K] dapat dibentuk dengan kolom-kolom dengan menu-
liskan gaya-gaya eksternal P1 sampai dengan Pa yang diperlukan untuk
mempertahankan kesetimbangan dari titik-titik simpul dalam Gambar 4.7c,
d, e, dan f.

Ada dua langkah penting dalam cara matriks-perpindahan, yaitu perta-
ma penyelesaian {X} dari persamaan

(4.4.3) {P} : LKltxl}

)

matriks bujur-sangkar di mana

0, i). Misalnya, matriks

adalah simetrik. Dalam pasal selanjutnya akan dibuktikan bahwa matriks K
selalu simetrik.

Contoh Soal4.3. Susunlah matriks [C] dan [,K] dari rangka dalam
Gambar 4.10. Dengan memakai nilai-nilai numeris dari {P}, {X}, dan {f'}

R ang ka Stat i k T i dak -Tertentu

dalam Contoh Soal 4.2, buktikan secara numeris kedua persamaan matriks,

{P} : lKl{X} dan {F} : lCl{X}, dengan menggunakan cara perkalian

matriks.

Penyelesaian. Kolom pertama dan kolom kedua dari Ic] dan [1(] di-

susun dengan mengamati Gambar 4.10f dan h. Sisa enam kolom yang lain
juga ditentukan dengan cara yangsama.

{P}: {F} : tx) :

I +33.35

2 -37.03

J +41.08

4 +6.76

5 + 11.88

6 - 109.03

7 +23.76

8 +25.03

LATIHAN 4.3

Susunlah rnatriks Ic] dan IK] dari rangka dalam contoh Soal4.1. De-

ngan memakai nilai-nilai numeris dari {P}, {x}, dan {F} dalam contoh ter-

sebut, buktikan secara numeris persamaan-persamaan {P} : t,q{X} dan

{r} : ICI{xi.

LATIHAN 4.4

Susunlah matriks [c] dan [Kl dari rangka dalam Soal Latihan 4.1

(Garnbar 4.7). Dengan dernikian nilai-nilai numeris dari {P}, {x}, dan {r}
clalam soal latihan tersebut, buktikan secara numeris persamaan {P} :
t,(l{x} dan {r} : tcl{x}. pERpusrAKAAN wrLAyAH DEp. p DArtr

Jl. Walikota Mustajab. 68
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-4.81

2 +7.73

3 -2.1r

4 + r r.88

5 + 11.88

6 -+-1.27

7 + 18.00

8 -t7.69

9 + 1.69

10

dan kedua, perhitungan {^F} dari persa

(4.4.4) tr) :
Suatu matiks simetrik adalah se

elemen pada (i, i) sama dengan elemen

r7 t2
I

It 8 4

l, 4 s
I13 5 6

maan

ICI{X

buah
pada

3-l

sl
6l

I 0

2 0

J +9

4 0

5 0

6 -18

7 0

8 0

L.- l



X
(sN

E = 3O,000 ksi
Angka dalam ( ) = luas dalam inci persegi

(a) Rangka yang diketahui

Pz-Xz Pc-Xc

Pt- Xt

D,8

kl NP=e',NF.9

I t8k '-;

I ,o,l'=.o' L,' I

-

-t

_{"1 \"1 \

(+33.35,-37.03) (+41.O8, + 6.76)
+ 7.33

(+il.88,-rO9.o3l Jzil.'ie,u (+2s.o3,o)

Fdalam kips;Xdalam 10-3 inci
(Lihat Gambar 4.6, Contoh Soal 4.2)

(b) Rangka yang diketahui

(d) Nilai-nilai s =f aatam 1O-3 k/inci

(f) Nilai-nilai Fdalam 103 kips
akibirtXl =+ l inci

R a ng ka Stat i k T i da k'Tertentu

tcl :

tr(l :

75

gr(6)

(,1X1 )

-x8

(e) Nilai-nilai e dalam inci
akibatXt=+1inci

(g) Nilai-nitai e dalam inci
akibatX2: * 1 inci

(h) Nilai-niiaa F dalam 103 kips
akibatX2:+1inci

is cr,,..i ,r '1 :.,i 
'r."F..flP,^'Fn1:J-9q' 

,,HfrillllqJ 
dan rKl'

* .":.i

!1.

r'
la

\xr\ 2 J 4 5 6 7 8

+0.3 +0.4 0 0 0 0 0 0

2 - 1.0 0 + 1.0 0 0 0 0 0

3 0 0 -0.3 +0.4 0 0 0 +0.3

4 0 0 0 0 + 1.0 0 0 0

5 0 0 0 0 - 1.0 0 + 1.0 0

6 0 0 0 0 0 0 - 1.0 +1.0

7 0 +0.25 0 0 0 -0.25 0 0

8 -0.3 +0.4 0 0 0 0 +0.3 0

9 0 0 0 +0.25 0 0 0 0

/sl \sl \
,o L" \l ,o

\x
P\ I 2 J 4 5 6 7 8

+ 1.36 0 - 1.00 0 0 0 -0.18 0

2 0 +0.89 0 0 0 -0.25 +0.24 0

J -t 0 +1.18 -0.24 0 0 0 -0.18

4 0 0 -0.24 +0.s9 0 0 0 +0.24

5 0 0 0 0 +2.00 0 - 1.00 0

6 0 -0.25 0 0 0 +0.25 0 0

7 -0.18 +0.24 0 0 - 1.00 0 +2.18 - 1.00

8 0 0 -0.18 +0.24 0 0 - 1.00 +1.18

?l \"
lo\ \l \v/ o

o,/ o{
*/ o/+

b,-
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LATIHAN 4.5

Susunlah rnatriks IC] dan [(] dari rangka dalam Soal Latihan 4.2
(Gambar 4.8). Dengan memakai nilai-nilai numeris dari {P}, {X},, dan {f}
dalam soal latihan tersebut, buktikan secara numeris persamaan {p} :
t,(l{x} dan {F} : tcl{x}.

4.5 Uraian dari Matriks-matriks IC] dan U<l

Dalam pasal di muka telah dibahas matriks gaya intemal lawan perpindahan
titik simpul IC] dan matriks gaya eksternal lawan perpindahan titik simpul
[.K]. Pada contoh soal ditunjukkan bahwa kedua matriks ini dapat diben-
tuk secara langsung dari kolom-kolomnya. Sebuah pernyataan juga dibuat
bahwa matriks IK] adalah selalu simetrik.

Dalam pasal ini akan dibuktikan bahwa matriks IC] adalah merupakan
hasilkali dari sebuah matriks kekakuan batang [S] dan sebuah matriks per-
ubahan bentuk [B] ;atau

(4.5.1) tcl: tsltBl

dan bahwa matriks [r(] adalah merupakan hasil perkalian dari tiga buah
matriks, yaitu matriks statika [,4], matriks [S] dan matriks [B] ; atau

(4.s.2) t,(l : trltsllBl

Selanjutnya, dapat dibuktikan juga bahwa matriks perubahan bentuk B ada-
lah merupakan transposisi dari matriks statika IAI; atau

(4.s.3) lBl: lA',l

untuk rangka sederhana pada Gambar 4.11, yang telah dikaji sebelum
ini dalam Gambar 4.9, keempat persamaaan statika bersama dengan keempat
derajat kebebasan dapat diperoleh dengan memakai diagram bagian lepas
dalam Gambar 4.1 1c;yaitu

P, : *F, cos dr - F, cos a,

R a ng ka Stat i k Ti da k'Tertentu

lol NP=4

di mana

(c) Diagram bagian lepas

GAMBAR 4.11. Uraian dari Matriks IC] dan IK].

lbl NF =5

P2

1_,
-4..'.t Fz

F2

P1
.+

E
"\ P1

F5<#
#,

D-

9.5.a{ 
t 2 -
Pt:
P+:

lAl+,s:

Karena matriks [,4 ] , sebagaimana yang digambarkan

(4.5.4), adalah berdasarkan pada persamaan-persamaan

triks ini diberi narna matriks statika.

\r
P\ I 2 J 4 5

I *cos a, 0 -cos d3 0 0

2 *sin a, +l f sin a, 0 0

3 0 0 0 +1 -l
4 0 0 *cos a, 0 +l

f,Fr sin ar l F, * F3 sin o,

*F+ - Fs

*F3 cos a, * F,

Persamaan (4.5.4a) dinyatakan dalam bentuk matriks, menjadi

(4.5.4b) {P}0,,: Elo*r{Fr,,}

dengan Persamaan
statika, maka ma-

a

Pz- Xz

Pt -Xt o3,

ts-
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Sekarang akan diperiksa bagaimana perpanjangan dari setiap batang
dapat dipengaruhi oleh tiap perpindahan titik simpul. Atas dasar analisis

tingkat pertama di mana hanya komponen dari perpindahan titik simpul se-

panjang batang yang merubah panjangnya batang tersebut, maka

(4.5.5a)

er: *Xrcosdl * Xrsina,

er: * X2

€t: -Xrcos &3 * X, sin u, { Xocos d3

en: * X3

es: -Xt* Xq

Persamaan (4.5.5a) dinyatakan dalam bentuk matriks, menjadi

(4.5.5b) {e}r,, : [BL ,q{X}+,r

di mana

[B)s.o:

X I 2 J 4

1 *cos a, f sin a, 0 0

2 0 +t 0 0

J --cos d3 f sin a, 0 +cos d3

4 0 0 +l 0

5 0 0 *t +l

Karena matriks [B] keseluruhannya didasarkan pada hubungan perubahan

bentuk, maka matriks ini diberi nama matriks perubahan bentuk.
Pengujian terhadap Persamaan (4.5.4b) dan (4.5.5b) menghasilkan ke-

simpulan bahwa matriks perubahan bentuk [^B] adalah transposisi dari ma-

triks statika lAl, dan sebaliknya. Pembuktian hubungan transposisi dapat

dilakukan dengan menggunakan Prinsip Kerja Virtual, yang menyatakan
bahwa kerja eksternal dan kerja internal yang masing-masing dilakukan oleh
gaya-gaya dalani keadaan setimbang untuk mencapi perubahan-pcrubahan

bentuk dari suatu keadaan sepadan, harus sama besar. Dengan mengambil

Fz'o F3+o

t ,,=o 
-\ 

Pa'oa3Fsr.=c<-F; -+ _ r.=o**
b, 

Pr=osrFs 'i - 
D,

(a) Keadaan pertama; Keadaan setimbang

I Ft ' 5r= 
', 

= Fs =O; fs- O)

GAMBAR 4.12' Hubungan Transposisi antara Matriks A dan B'

keadaan pertama pada Gamb ar 4.l}asebagai keadaan setimbang dan keada-

an keduapada Gambar 4.12b sebagai keadaan sepadan, maka diperoleh per-

samaan kerja virtual sebagai berikut

Rangka Statik Tidak'Tertentu

D.^ F

P1= opFs

Frto
Fz=o

Secara umum,

J adi,

(b) Keadaan kedua; Keadaan sePadan

lXr=Yr'X.'OiXz*Ol

LPX :EFe
(a rrF r)(X r) : (F r\(\J t\

ozt: blz

A,r: b.1,

lAl: lBrl atau lBl: lA'l

yang tidak lain adalah Persamaan (4'5'3)'

Dengan menggunakan Hukum Hooke, hubungan antara gaya'gaya

tang dan perPanjangan adalah

ba-

EA,
L, "i

{

z'oas Ft

a-a' c5=832X2

(4.5.6a) Fr :
EA"Fz- iez;

EA.
Fs: 

=tesL5
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Persamaan (4.5.6a) dinyatakan dalam bentuk matriks, menjadi

(4.5.6b) 4*r : [S]r,, {e}r,,

di mana

UI

lef ,

lSl,,s :

Karena matriks [,9] berisi masing-masing gaya yang diperlukan untuk mem-
perpanjang batang-batang dengan panjang satu satuan, maka matriks ini
diberi nama matriks kekakuan batang.

Dengan mengkombinasikan Persamaan (4.5.5b) dan (4.5.6b), didapat

(4.s.7) {r} : tsl{e} : [s]t.Bl{x}

dan , dengan mengkombinasikan Persamaan (4 .5 .4b) dan (4 .5 .1), didapat

(4.5.8) {P} : LAI{F}: IlltsltBl{x}

Karena persamaan matriks {F} : ICXX} dan {P} : [K]{X} telah ditetap-
kan dalam pasal yang terdahulu, maka sekarang Persamaan (4.5.1) dan
(4.5 .2) terbukti kebenarannya.

Pada analisis komputer adalah lebih mudah untuk memasukkan matriks-
matriks [1] , [S], dan {P} sedangkan pekerjaan selanjutnya dilakukan me-

[5] =

lo5 t/n.

[c]=
lo3 kln

lr)
to3 I

GAMBAR 4.13. Penyelesaian Contoh Soal 4'4'

[,1].

t
t

,\ I ? 3 4 5 5 7 8

+.6 +.8

2 +l

3 -6 +.8 +.6

4 +l

5 +1.

6 -l +l

+l -l

I -,6 +.8 +.6

9 +1.

e
F I 2 3 4 5

I
EAt
Ll

2
EA,
L2

3
EA,
L3

4
EAo

L4

5
EAt
Ls

\, 2 3 4 6 7 I 9

0.5

? 1.0

2 0.5

4 r.0

5 t.0

6 r.0

7 ).25

8 0.5

9 ).25

N 2 3 4 5 6 'l I
0. :0.4

2 r.0 +1.0

5 -03 r0.4 +01

4 H.0

A r.0 Ir.0

6 r.0 l'r.0

1 0.2:

8 -0.J r0.4 r0.3

9 '0.21

X 2 3 4 5 6 7 o 9

r.0 -0.6

2 rl.0 i0.8

3 H.0 -0.6

4 .0.8 +L0

5 +t.0 -t.0

6 t.0

7 H.0 -t.0 |0.6

I rt.0

>J 2 3 4 q 6 7 8

lr 0.0 -r.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 00 o.2l 0.0

3 -t.0 0.0 H.t8 0.0 0.0 0.0 0.t8

4 1.0 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 r2.C 0.0 -t.0 0.0

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

? 0.0 0.0 -t.0 0.0 .2.18 -1.0

I 00 0.0 {.r8 0.0 0.0 -1.0 il.l8
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r
lalui proses oleh komputer untuk menghasilkan keluaran berupa matriks- i Dalam masa prakomputer, cam perpindahan dalam analisis Bngka tidak
matriks {X} dan {FJ yaitu melalui operasi sebagai berikut: i sebanyak yang dipakai dalam..analisis untuk balok malar atau kerangka

kaku, terutama karena jumlah persamaan-persamaan simultan untuk men-

l) {X}:lASArt-tlP} I cari {X) dari persamaan lX} = IASAr)-t {P} cukup banvak.
z1 1r1 : 1s2.11i1 i c_"." saya secam langsun€ dln:o:"IkT *1!i"r":Ti1-1"1?:'.Yt

untuk struktur-struktur statik tidak_teflentu. Teorema ini, akan dikembang'
Berdasarkan pada rumus umum aljabai matriks yang menyatakan bahwa kan lebih lanjut dalam Bab 8.

IAB)T : [BrllAr)

maka matriks [K] dapat dibuktikan sebagai matriks simetrik sebagai berikut:

Diketahui [l], [S] : [St], [i(]: [ASArl
Buktikan [K]: [Kr]
Bukti -:iiffi;:':;:::^,?: rsrrr'rAr' :tA)tsirvrt

Contoh Soal 4.4. Susunlah matriks [1] , [S] , dan [B] dari rangka da-
lam Gambar 4.10, dan buktikan hubungan [B]: IAr). Hitung [C] =
t,S1 t8l dan [K] : lAl tSl tBI serta perhatikan bahwa hasil-hasil yang
sama telah didapatkan sebelumnya pada Contoh Soal 4.3.

Penyelesaian. Berdasarkan pada diagram P-X dan F-e dalam Gambar
4.10, diberikan daftar-daftar yang diperlukan untuk penyelesaian soal ini
pada Gambar 4.13.

LATIHAN 4.6 I
Daripada membentuk matriks [C] dan [K] secara langsung dengan fkolom-kolom yang sesuai dengan definisinya sendiri masing-masing, cobalah .t

untuk menghitung kedua matriks ini untuk Soal Latihan 4.5 dengan mem-
:pergunakan persamaan [C] : t,Sl tBl dan [KI : lA] t.tl tBI. j

4.6 Catatan Penutup

Ciri'ciri penting dari cara-caru gaya dan perpindahan untuk menganalisis
struktur telah diuraikan khususnya untuk struktur rangka.

Cara gaya seharusnya disebut dengan nama lengkapnya,yaitu cara "ga-
ya kelebihan", karena gaya-gaya kelebihan dalam rangka-rangka statik ti-
dak-tertentu merupakan pokok yang tidak diketahui.

ll
t{.

L-



?
Balok-balok Statik

tertentu

5.1 Definisi dari sebuah Balok Statik Tertentu

Sebuah balok adalah statik tertentu (statically determinate beam) bila seca-
ra sempurna dapat dianalisis oleh persamaan-persamaan statika. Balok-balok
sederhana, konsol, konsol malar seperti diperlihatkan dalam Gambar 5.1a,
b dan c adalah tiga tipe yanglazim dari balok-balok statik tertentu. Karena
hanya terdapat dua persamaan statika yang bebas bila balok seluruhnya di-
anggap sebagai sebuah bagian lepas, masing-masing ketiga tipe dari balok
tersebut hanya mengandung dua reaksi yang tidak diketahui, R, dan R2.
Akan tetapi, balok dari Gambar 5.ld masih statik tertentu, meskipun me-
miliki empat reaksi yang tidak diketahui, karena adanya dua sendi internal
menghasilkan dua persyaratan statika tambahan yang mensyaratkan bahwa
momen lentur pada tiap sendi internal adalah nol.
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(a) Balok sederhana

87

M-M dlhasilkan oleh tegangan-tegangan
berturut-tumt pada bagian bawah dan

(c) Balok dengan konsol yang malar

(b) Balok konsol

R3

{d) Balok dengan sendi-sendi internat

-balok Statik Tertentu

kfnan, dan bahwa momen-Inonlen
tarik dan tekan yang bekerja secara

utus dari Penampang.
Dengan meninjau kesetimbangan dari bagian lepas sebelah kiri pada

(iirmbar 5.1b. gaya geser I/adalah jumlah dari semua gaya ke a/as (upward)

luptara ujung sebelah kiri dan penampang, dan momen lentur M adalah jum-

lrrh dari semua momen yang searah iarum iam (clockwise) terhadap penam-

pitng. Tetapi bila bagian lepas sebelah kanan yang ditinjau, maka gaya geser

V adalahjumlah dari senrua gaya ke bayvah (downward) antara ujung sebe-

lah kanan dan penampang, dan momen lentur M adalahjumlah dari semua

llomen yang berlawanan arah jarum jam (.counter clockwise) terhadap pe-

nampang.
Informasi tentang gaya geser dan momen ler.rtur pada sebuah penam-

pang diperlukan dalam perencanaan kekuatan balok pada penampang terse-

but.

Contoh Soal 5.1. Untuk balok dalam Gambar 5.3, hitunglah reaksi-

reaksi R1 dan R2 dan nilai-nilai dari V dan M pada sebuah penampang 8

kaki sebelah kanan dari penyangga sebelah kiri.

6K l6x

Rz=29.2x

GAMBAB 5.3. Balok dari Contoh 5.1.

Penyelesaian. (a) Reaksireaksi R1 dan R2. Dengan mengambil mo-

men-momen terhadaP R2, maka

20R, : 16(6) + 6(24) + aBQ2); Rr : 40.8 kips

Dengan mengambil momen-momen terhadap R, , maka

20Rz: 16(14) - 6(4) + 48(8) i Rz: 29.2 kips

Pemeriksaan dengan EF, : O,

GAMBAR S.1. Balok-balok Statik Tertentu.

5.2 Gaya-gaya Geser dan Momen-momen Lentur pada Barok-balok
(Shears and Bending Moments in Beams)

Bila sebuah balok dipisahkan menjadi dua bagian pacia sebuah penampang,
maka pada tiap{iap bagian terdiri atas sebuah gaya geser v dan sebuah
momen lentur M, yang bertanda positif untuk arah-arah yang diperlihatkan
dalam Gambar 5.2b. Gaya geser pada sebuah potongan adaiah positif bila
bagian kiri dari balok condong bergerak ke atas ketika penampang tersebut
dipotong, seperti diperlihatkan dalam Gambar 5.2c; momen lentur pada
sebuah potongan adalah positif bila balok melentur cekung pada bagian atas
akibat kerja lentur tersebut. Bahwa tanda-tanda pada Gamtir 5.2b,c, dan d
adalah konsisten dapat digambarkan dari keadaan bahwa bagian kanan per-
lu bekerja dengan sebuah gaya v ke bawah pada bagian kiri untuk memper-
tahankan bagian kiri dari pergeseran ke atas secara relatif terhadap bagian

+Lf(r-^J M
(b) | 

,0,

GAMBAR 5.2. Gaya Geser dan Momen Lentur pada sebuah penampang.

(c )

4 = +o.eK

40.8 + 29.2:6 + 16 * 48; 70 :70
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(b) v an M 8 kaki sebelah kanan dari R,. Dengan mempergunakan ba-
gian lepas sebelah kiri,

v : +40.8 - 6 - 24 : +10.8 kips

M : 40.8(8) _ 6(t2) _ 24(6): + I10.4 ft_kips

Diperiksa dengan menggunakan bagian lepas sebelah kanan,

v: +16 + zq _ 29.2: *10.8 kips

M : 2e.2(12) _ t6(6) _ 24(6) : +l 10.4 ft_kips

contoh soal 5.2. untuk balok dalam Gambar 5.4, hitunglah reaksi-
reaksi R 1 sampai Ra dan momen lentur M di R 3 .

Penyelesaian

(a) Reaksi-reaksi R 1 sampai dengan Ra. Dengan mengambil FGH se-
bagai sebuah bagian lepas,

Zo:8kips; R+:8kips

Rt=22k R:=8k

I
vr =81

GAMBAR s.4. ,.,"- J.,;'.';toh 5.2.

Balok-batok Statik Tertentu 89

l)engan mengambil CDEF sebagai sebuah bagian lepas (free body)

Vc: 6ki1s; Rr : 22 kips

l)engan mengambil ABC sebagai sebuah bagian lepas

Rr : 120 ft-kiPs; Rz : 18 kiPs

pemeriksaan dengan mengambil seluruh balok sebagai sebuah bagian yang

lepas,
18+22*8: 12+20 f 16; 48:48

zMA:120 + 22(20)+ 8(3s) - rz(s) - 20(ls) - 16(30):840 - 840:0

(b) Momen lentur M di R3' Dengan mempergunakan bagian yang lepas

sebelah kiri,

M at Rr: -l2O + 18(20) - 12(15) - 20(5) : -40 ft-kips

Dengan menggunakan bagian lepas sebelah kanan'

M at Rr: 8(15) - 16(10) : -40 frkiPs

LATIHAN 5.1

untuk balok tertentu yang diperlihatkan dalam Gambar 5'5 hitunglah

reaksi-reaksi R, dan R2 serta nilai-nilai dari v dan M pada sebuah potongan

l0 ft sebelah kanan dari penyangga sebelah kiri'

tok

LATIHAN 5.2

Untuk balok tertentu yang diperlihatkan dalam Gambar 5.6 hitung

reaksi-reaksi R, dan R2, dan niLi Oari V dan M padasebuah potongan l0 ft

dari ujung kiri.

,,"f
\-

s

a

zOa l6k& 5'1. s',F 5'+ s'I s'

ABC
20,

D
). 

F 6 H.

l- rs'

R2

,.u
R2

$
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GAMBAR 5.6. Latihan 5.2.

8a I o k - ba I ok Stat i k Tertent u

GAMBAR5.S.DiagramBagianLepasdarisebuahPanjangDiferensialdx.

,l!: *v
dx

Kombinasi dari persamaan-persamaan (5'3'l) dan (5'3'2) memberikan

d2M-"- : -8ax'

Contoh Soal 5-3. Untuk balok dari Contoh 5'1 (yang diperlihatkan

lagidalamGambar5-9),carilahpersamaan-persamaanuntukq'V'danM
pada sebuah penampar',f ai Outurn BC dengan menggunakan jarak x dari B

sebagai variabel bebas, pertama-tama dengan menggunakan bagian lepas

sebelah kiri dan kemudian dengan menggunakan bagian lepas sebelah ka-

nan. Ujilah hubungan-h utlneu,ff - - q dan ff: V'

Penyelesaian. Dengan menggunakan bagian lepas sebelah kiri'

Rz'29'?r

GAMBAR 5.9. Balok dari Contoh 5'3'

qdx

*

M^

\o"r'"
'rrdv

LATIHAN 5.3

Untuk balok yang diketahui
reaksi R1 sampai dengan Ra, dan
dipertengahan antara R2 dan Rr.

2

diperlihatkan dalam Gambar 5.7 hitung
nilai-nilai V dan M pada sebuah potongan

k/lt

dan,

(s.3.2)

(s.3.3)
R2

GAMBAR 5.7. Latihan 5.3.

5.3 Hubungan antara Beban, Gaya Geser dan
Persamaan-persamaan Momen

Penampang-penampang tanpa kemalaran (sections of discontinuily) biasa-
nya berada sepanjang sebuah balok, ini adalah penampang-penampang di
mana sebuah beban terpusat atau reaksi bekerja, atau di mana muatan ter-
bagi rata, besar atau polanya berubah. Beban, gaya geser dan momen pada
sebarang titik di antara dua penampang tanpa kemalaran dapat diungkap-
kan dalam besaran-besaran dari sebuah variabel bebas yang menyatakanja-
rak dari titik terhadap titik rujukan yang dipilih secara bebas. Ungkapan-
ungkapan ini disebut persamaan-persamaan beban, guya geser dan momen.

Ada lrubungan antara persamaan-persamaan untuk intensitas beban ter-
bagi q, gaya geser V, dan momen M pada sebuah penampang pada sebuah
balok. Penerapan dua persamaan statika ke diagram bagian-bagian lepas dari
sebuah panjang diferensial dx diperlihatkan dalam Gambar 5.8,

dV
dr:-q

f,r = 4O'8k

(5.3.1)

j&
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q : +2 klft
V : +40.8 - 6 - 2(4 + x) : *26.8 - 2x

M : +qo.ax - 6(4* x) -'+t : _.40 t 26.8x - x2

Dengan menggunakan bagian lepas sebelah kanan,

q: +2kf ft
V : -29.2+ 16 + 2(20 - x) : +26.8 - 2x

M : +zg.z(20 - x) - t6(14- x) -'ry : --40 * 26.8x - xz

Catat bahwa diperoleh persamaan-persamaan beban, gaya geser dan
momen yang sama, dan dua hubungan diferensial acialah memuaskan.

Contoh Soal 5.4. Untuk balok dari Contoh 5.2 yang diperlihatkan lagi
dalam Gambar 5.10, carilah persamaan-persamaan untuk q, V dan M pada
sebuah penampang di dalam BCD dengan menggunakan jarak x dari B seba-
gai variabel bebas, pertama-tama dengan menggunakan bagian iepas sebelah
kiri kemudian dengan menggunakan bagian lepas sebelah kanan. Catat bah-
wa sebuah sendi internal bukan merupakan sebuah penampang tanpa kema-
laran sehubungan dengan q, V danM,tetapi adalah merupakan penampang
tanpa kemalaran.pada kurva elastiknya seperti yang akan diterangkan ke-
mudian dalam bab ini.

Penyelesaian. Dengan menggunakan bagian lepas sebelah kiri,

Q:O
v : *18 - t2: *6 kips

M: -120 + 18(5 * x) - l2x: -30 -l 6x

Ba t o k -ba lo k Stat i k Tertentu

Dengan menggunakan bagian lepas sebelah kanan'

4:0
V:-22-8+20+16:16kiPs

M :8(3o - x) + 22(ts - x) - t6(25 - x) - 20(10 - x)

:-30*6x

LATIHAN 5.4

Untuk balok dari Latihan 5.1 (Gambar 5.5) dapatkan pelsamaan-persa-

maan untuk q, V, dan M di dalam segmen CD dengan menggunakan jarak x

dari C sebagai variabel independen (bebas)'

LATIHAN 5.5

untuk balok dari Latihan 5.2 (Gambar 5.6) dapatkan persamaan-persa-

maanuntukq,V,danMdidalamsegmen,BCdenganmenggunakanjarakx
dari C sebagai variabel independen.

LATIHAN 5.6

Untuk balok dari Latihan 5.3 (Gambar 5.7) dapatkan persamaan-persa-

maan untuk q, v dan M dt dalam ABC dengan menggunakan jarak x dari A

sebagai variabel indePenden.

5.4 Diagram-diagram Gaya Geser dan Momen

Sebuah diagram gaya geser atau momen menunjukkan variasi dari gaya ge-

ser atau momen ,"punlung bentang dari sebuah balok dengan rnenunjukkan

gambaran beruntun, biasanya pada sebuah garis dasar horisontal. Diagram-

diugrurn geser dan momen adalah penting karena perencanaan dapat me-

manfaatkannya secara visual pada perencanaan kekuatan balok.

Karenagayageserpadasebuahpenampangadalahjumlahdarigaya.gaya
ke atas antara ujung kiri dan penampang, diagram gaya geser dapat digam-

bar secara mudah J"ngrn memulai p.ada ujung kiri dan naik turun mengi-

kuti beban sampai dicapai ujung kanan. Karena kelandaian dari kurva gaya

geser adalah intensitas beban, variasi gaya geser adalah berupa garis lurus

yangdatarpadabagianyangtidakdimuati,danharusmiringSecaralinear
menurun ke katran pada bagian yang rnendapat muatan terbagi rata.

Diagram mom(]n dapat digambarkan dengan pertama-tama menghitung

ordinat-ordinatnya parla penampang-penampang tanpa kesinambungan ke-

mudian mensketsa kurva clengan tangan. Dari Persamaan (5.3.1 ),
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GAMBAR 5.10. Balok dari Contoh 5.4.
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Bila reaksi-reaksi dihitung secara benar, diagram gaya geser mulai dari
sebuah nilai nol pada sebelah ujung kiri, dan berakhir dengan nilai nol pada

ujung kanan, dan diagram mulai dengan niiai yang telah diketahui (bila ti-
dak sama dengan nol) pada ujung kiri, dan terakhir dengan nilai yang telah
diketahui (bila tidak sama dengan nol) pada ujung kanan. Dengan perkataan
lain, diagram gaya geser dan diagram momen juga haruslah tertutup.

ConsohSoal 5.5. Gambar diagram-diagram gaya geser dan momen
untuk balok dari Contoh 5.1 atau 5.3, yang diperlihatkan lagi dalam Gam-
bar 5.1 1a.

Penyelesaian Diagram gaya geser dalam Gambar 5.1 lb digambar dulu
dan ternyata menutup. Titik gaya geser nol adalah di 26,812O : 13,4 ft dari
titik B, atau 1 ,2f2,O : 0,6 ft dari titik C. Luasluas gaya geser dihitung ter-
nyata - 40, + 179,56, - 0,36, dan - 139,2 ft-kips. Karena perubahan mo-
men-momen antara A dan D adalah nol, jumlah dari luas keempat gaya ge-

ser haruslah nol.
Garis singgung terliadap kurva momen adalah horisontal pada penam-

pang dari gaya geser nol;jadi, ada sebuah momen positif maksimum di titik
ini. Catat dalam Gambar 5.1 lc kelandaian dari kurva momen berubah-ubah
dari - 14,0 ke + 26,8 pada titik B.

Contoh Soal 5.6. Gambar diagram-diagram gaya geser dan momen
urrtuk balok dari Contoh-contoh 5.2 atau 5 .4,yang diperlihatkan lagi dalam

Gambar 5.12a.

Penyelesaian. Diagram gaya geser dalam Gambar 5.12b digambar per-
tama-tama dan ternyata menutup. Karena momen di,4 adalah - 120 ft-kips
dan momen di 1/ adalah nol, perubahannya adalah + 120 ft-kips. Jumlah
dari kelima luas gaya geser dalam Gambar 5.12b adalah juga * 120 ft-kips.
Dengan demikian diagram momen dari Gambar 5.12c menutup. Catat bah-
wa momen pada sendi-sendi internal C dan F adalah nol.

LATIHAN 5.7

Gambar diagram-diagram gaya geser dan momen untuk balok dari La-

tihan{atihan 5.2 atau 5.5 (Gambar 5.6).

LATIHAN 5.8

(ianrbar rliagram-diagram gaya geser dan momen untuk balok dari Lati-
Itrrn .5-2 ataLr .5..5 ((illnhar .5.(r).
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yang berarti bahwa bertambahnya momen antara sebuah penampang dansebuah penampang di sebelah kanannya adalah ,u-u a*g* luas dari dia_gram geser antaru kedua penampang tersebut. Dengan ,nuiui ou.i ujung kiridan berturut-turut menggunakan persamaan (5.4.i), momen-momen padapenampang-penampang berapa banyakpun dapat dihiturg Au, digambar.Sebuah kontrol visual.Jelhaaup n.ruurian antara kurva-kurva momen dangaya geser haruslah 
-dilakukan dengan mencatat bahwa kclandaian sudutgaris singgung terhadap. kurva *ornrn pada sebarang titik adarah sama de_ngan intensitas geser pada titik tersebut.

R2.29.2x

(a)

(b) Diagram gaya geser

(c) Diagram momen

GAMBAB 5. 11. penyelesaian untuk Contoh soal b !r

+ 26.8

( + t79.56)

(-.55'

13.4'
( - r39.2 t

+ t39.56 -)'- - ---
+t39.2
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Persamaan (5.5-l) daPat

rnana

d(dyldx\ _
dx
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diturunkan dengan mengamati Gambar 5'13' di

dry
,fi

_ ! I-oertambahan panjang serat bawah I
dxl cl

de
dx

- -l lM^ 
': tr{

a'S ffa*/"): - a

Catat bahwa ada tanda negatif di muka ffUu'"nudengan 
sumbu y yang

bawah, kalandaian fr W'Uu'ung jika x bertambah'

PersamaandarikurvaelastikdapatdiperolehdenganmenginteT^Iil
Persamaan(5.5.1)duakalidanmengetrapkansyarat-syarattepiyangsesual.
Kurva elastik terputus bila persamaan momen atau batas tepi berubah-ubah'

Sebuahsendiinternaldalamsebuahbaloktidakmenyebabkanketidakma-
laran dari p"rru*uu" 'o*'n, 

tetapi akan mengakibatkan hal demikian pada

persamaan kurva "tuJit 
karena kelandaian dapat berubah secara mendadak

pada sebuah sendi semacam itu'
Cara integrasi rangkap adalah berguna bila persamaan kurva elastik yang

lengkapdisyaratkan.Akantetapi,carainisulitditerapkanbilaadapenam-
pang-penampung ta,,pa kemalaian karena melibatkan banyak integrasi bi-

langan-bilangunt.on.tun.Bilahanyalendutan{endutanataukelandaian.
kelandaian di beuera-pa,itit yur,g dipilih pada balok diperlukan, cara satuan

bebanataucaratuasmomenuautut'jauhlebihmudahdikerjakan.

(b) Diagram gaya geser

-t20
(c) Diagram momen

GAMBAR 5.12. Penyelesaian untuk Contoh 5.6.

LATIHAN 5.9

Gambar diagram-diagram gaya geser dan momen untuk balok dari latih-
an-latihan 5.3 atau 5.6 (Gambar 5.7).

E5 Kurva-kurva Elastik dari Balok-balok Statik Tertentu

lrersamaan diferensial dari kurva elastik dari sebuah balok adalah sebuah
Itrngsi dari momen M dan kekakuan lentur EI;dalam bentuk simbol,

d'y M
a*: -rt

I

+t8

(+ eo) I +8

(+60) (+80)

(-701
(-401

-8
-14

t 1 5,1)
GAMBAR 5.13' Persamaan Diferensial dari Kurva Elastik'
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5.6 Cara Luas Momen

Cara luas momen (moment-area method) dalam gabungan dengan cara pe-
lengkapnya, yakni cara balok terpadu, dapat dipergunakan secara mudah
untuk menentukan lendutan-lendutan atau kelandaian-kelandaian di titik-
titik yang dipilih pada kurva elastik dari sebuah balok.

cara-momen luas didasarkan pada dua teorema, dikenal sebagai reore-
ma-teorema Luas Momen-momen I dan II:

Teorema Luas Momen I: -"Perubahan dari kelandaian antara dua titik
pada sebuah kurva elastik yang malar adalah sama dengan MIEI dari luas
antara kedua titik tersebut."

Teorema Luas Momen II: -"Jarak antara titik kedua pada sebuah kurva
elastik yang malar terhadap garis singgung pada titik pertama,yang diukur

M
kurva 

-EI

Ealok-batok Statik Tertentu 99

padasuatuarahtegakluruspadasumbuaslidaribalok,adalahsamadengan
momen dari MIEI dari luas antara kedua titik tersebut terl-radap titik kedua'"

DenganmerujukpadaGambar5.l4akeduateoremaluasmomendapat
diungkapkan sebagai

e,r: 
l', .Aoa*

r2 MxdxLi,: 
) , er

Bukti dari Persamaan (5 .6.1 ) dapat cliambil langsung dari Persamaan (5 '5 ' l );

atau

M
ku rva 

-EI

(s.6.1)

(s.6.2)

dari mana

dari mana

I',0': I',#,*
Berdasarkan anggapan dasar pertama yang menyatakan bahwa semua len-

dutanadalahkecil,semuapanjangdarisemuagarismiringdalamGambar
5.l4aadalahsamadenganproyekslproyeksipadasumbuaslidaribatok;jadi

dL: xd?

12 rz MxdxLtz: l.dL: l. aJI JI

Carabalokterpadu(coniugate-beammethod)didasarkanpadaduape.
lengkap dari teorema-teorema luas momen' yang umumnya dikenal sebagai

Teorema-teorema Balok-Terpadu I dan II:

Teorema Balok Terpadu I: -',Sudut sesuai arah jarum jam antara se-

buahgarislurusyangmenghubungkansebarangduatitikpadasebuahkurva
elastik yang malar dan garis singgung pada sebuah titik ketiga berikutnya

adalah sama denga " i"vig..", pudu titik ketiga pada sebuah balok sederha-

na dengan bentang V"urg Ju*u d.ngu, jarak antara kedua titik batas dan di-

bebani oleh luas M|(EI);'

Teorema Balok Terpadu II: -"Jarak dari sebuah titik ketiga berikutnya

terhadap sebuah garis lurus yang menghubungkan dua buah titik-titik pada

kurvaelastikyangmalar,diukurpadasebuaharahtegakluruspadasumbu
asli dari balok, adalah sama dengan momen pada titik ketiga pada sebuah

d0 datamGambar S.t+a : ffax

orz:

Sumbu balok asli

GAMBAR 5.14. Luas Momen dan Teorema-teorema Balok Terpadu.

.t
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balok sederhana dengan bentang yang sarna rlengan jarak antara kedua titikbatas dan dibebani oleh luas Ml(EI),,.-
Dengan meruiuk pada Gambar 5.14b, kedua teorcma barok terpadudapat diungkapkan clengan

(s.6.3) 0t(t-2) -- v; .- n; - [tuas ff anta*a r aan : I
dan

(5.6.4) 4.,(l-2) : M't: [Ri dikalikanjarak l-3]

- [momen dari luas ffanara I dan 3 terhadap 3]

Persamaan (5.6.3) dan (5 .6.4) clapat dibuktikan dengan bantuan dari persa-
maan (5'6'1 ) dan (5 -6.2). Dengan menggunakan teorema luas-momen kedua,

olt-2):g@gungdil'
jarak l _2

momen dari luas M/EI antara 1 dan2 terhadap2
jarak I -2

:fil

Dengan menggunakan teorema luas_momen pertama

di mana adalah persamaan (5.6.3). Dari Gambar 5.14b,

Ar(l-2) : [0ll-2) kali jarak r -3] - [jarak dari 3' terhadap garis singgung
di l,J

: t& kali jarak l-31 - [momen dari luas ffantaral*3 terhadap 3]
:M;

di mana adalah Persamaan (5.6.4).
Prosedur penggunaan cara luas momen untuk mendapatkan lendutan-lendutan dan kelandaian-kerandaian pada titik-titik yurg'oit.ntukan padakurva elastik dari sebuah balok adalahseperti berikut:

a) hitunglah reaksi-reaksi dan gambar diagram-diagram gaya geser; dan mo_men.

8a lo k -balo k Stat i k Tertentu

b) bila momen lembam sepanjang balok tidak'konstan, rubah dan sesuai-

kanlah diagram momen dengan memampatkan ordinat dengan n kali
selalu menjadi 1 : nI", di mana .I. adalah momen lembam standar;

c) buatlah sketsa dengan tangan kurva elastik dengan mengamati tanda
momen untuk tiap segmen di antara dua penampang tanpa kesinam-
bungan yang berdekatan;

d) terapkan teorema-teorema luas momen di antara dua titik malar bila ke-
duanya baik kelandaian maupun lendutan di satu di antara dua titiknya
diketahui, nol atau angka lainnya; dan

e) terapkanlah teorema-teorema balok terpadu antara dua titik malar bila
lendutan-lendutannya pada kedua titik tersebut diketahui tetapi kelan-
daian-kelandaiannya tidak, nol atau angka lainnya.

Contoh Soal 5.7. Dengan cara luas momen hitunglah kelandaian dan
lendutan pada titik A dari balok pada Contoh-contoh 5.1, 5.3 atau 5.5.
Anggaplah kekakuan lentur 17 sepanjang balok adalah konstan.

Penyelesaian. Reaksi-reaksi dan diagram momen diambil dari Contoh-
contoh 5.1 dan 5.5 dan diperlihatkan lagi dalam Gambar 5.15a dan b. Ber-
dasarkan diagram momen, sebuah sketsa tangan dari kurva elastik dibuat
dan diperlihatkan dalam Gambar 5.15c. Meskipun kurva elastik di antara
titlk A dan titik lentur balik haruslah cembungpada puncak, apakah kelan-
daian di A searah dengan jarum jam seperti diperlihatkan, dan apakah len-
dutan di,4 adalah ke atas seperti diperlihatkan, masih harus dipastikan.

Prosedur penentuan dari kelandaian dan lendutan diA menyangkut: l)
menggunakan Teorema Balok-Terpadu I untuk mendapatkan kelandaian
di B, y ang adalah reaksi (atau gay a geser) di B dari balok sederhana BD di-
muhti dengan luas Ml(EI); dan 2) mengetrapkan Teorema-teorema Luas-
Momen I dan II terhadap segmen-segmen BA untuk mendapatkan kelandai-
an dan lendutan di -4.

Karena EI adalah konstan, diagram momen dapat dipergunakan secara
kualitatif sebagai luas Ml@I) tanpa perubahan. Juga, reaksi di,B dari balok
terpadu yang sederhana BD dapat diperoleh sebagai jumlah dari tiga bagian
yang diperlihatkan dalam Gambar 5.15d; jadi,

0o:0", I 0u, - 9ur: R'r, + R:82 - R'r,

:'# +'z# - #, :9#k-rt2 searah jarum jam.

Dengan menerapkan Teorema-teorema Luas-Momen I dan II terhadap
segmen BA di mana luas MI@I) diperlihatkan dalam dua bagian dalam
Gambar 5.15e.

l0l

0jo-2) : 0ll_2) - (perubahan dari kelandaian antaru I dan 3)

: Ri - (ff n* ffantara I dan 3 
) 
: ,,

4
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g#k-ft2 
searah

f48 64 1tlt- tEr- trt)a,, - [ru, #oratasra_]
jarum jam

691.20: 
-Er

(e) Memperlakukan.4S sebagai sebuah konsol (d) Memperlakukan BD sebagai sebuah balok sederhana

0n:

LA : 0R&i) - [momen dari luas # O, atas BA terhadap A)

6et.20 I 48 /l) _ !! ,r, - 257?g 
k_fr, ke atas.- Er (4)-;rr\:/'3st(r)l- 

Er

Perliatikan bahwa 0u senairi adalah searah jarum jam, dan sebuah titik ber-
jalan searah jarum jam dari B ke A di atas kurva elastik akan memberikan
sisa positif 621,81 k-tt2 l@D searah jarum jam. Sebagai tambahan, perhati-
kan bahwa putaran searah jarum jam dari garis singgung di titik .B melendut
titik ,4 ke atas, dan titik berjalan turun dari garis singgung menjalani dari B
ke A pada kurva elastik yang membuat sisa positif 2572,80 k-ft3l(EI)
mengarah ke atas.

Contoh Soal 5.8. Dengan cara luas momen hitunglah kelandaian dari
kurva elastik sebelah kiri di sendi internal .F, kelandaian dari kurva elastik
sebelah kanan di sendi internal F, dan lendutan vertikal dari sendi'internal
F dalam balok dari Contoh-contoh soal 5.2,5.4, dan 5.6. Misalkan momen
lembam dari segmen ABCDE adalah 51" dan dari segmen EFGH adalah 21".

Penyelesaian. Reaksi-reaksi dan diagram momen diambil dari Contoh-
contoh soal 5.2 dan 5.6 dan diperlihatkan lagi dalam Gambar 5.16a dan b.
Berdasarkan diagram momen sebuah sketsa dari kurva elastik yang dibuat
dengan tangan, diperlihatkan dalam Gambar 5.16c. Harus ditekankan bah-
wa kali ini tidak ada kepastian apakah titik F' terletak di atas atau di bawah
sumbu balok asli. Apa yang diketahui hanyalah derajat kecekungan atau
kecembungan dari kuwa sepanjang balok. Dengan perkataan lain, koreksi-
koreksi dari sketsa anggapan pertama dari kurva elastik harus terus-menerus
dijalankan selama perhitungan-perhitungan berjalan. Catat, bagaimanapun
juga, ketidakmalaran dari kelandaian di titik-titik C' dan F'.

Diagram M yang telah diubah dari Gambar 5.16d diperoleh dengan
memampatkan dari diagram M dalam Gambar 5- I 6b dengan n , di mana nI 

"adalah momen lembam. Dengan cara ini diagram M yang telah diubah seca-
ra kualitatif akan mewakili luas Ul(EI), kecuali pembagi EI".

Prosedur dalam menentukan 0 rr, , 0 FR , dan Ap seperti diperlihatkan
dalam Gambar 5.16c menyangkut: l) penerapan Teorema Luas-Momen II
pada segmen AC untuk mendapatkan A" (Gambar 5.16e); 2) penerapan

Teorema Balok-Terpadu I terhadap segmen CE untuk menentukan sudut-
sudut antara garis lurus C'E dan kurva elastik di C'dan E (Gambar S.16O;
3) penerapan kedua teorema luas-momen terhadap segmen EF untuk men-

(a) Balok yang diketahui

(b) Diagram M untuk Contoh 5.5

6r

^Lr1,enV

ffi\-Tt
XJ
?Tt - zq

7^-l-'-,-
---z

+r39.56 + t39.2

(cl Sketsa dari kurva elastik

tl
--1-lN

l16

"ol-EsZ7

GAMBAR 5.15. penyelesaian untuk Contoh Soat 5 7
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Untuk segmen AC (Gambar 5.16e),

A : I 
lmomen dari luas{uas (1) dan (2) terhadap C]"' - EI.

: *[oo(s + T) . 3o(r] :ffk-rt3ke bawah

Untuk segmen CE (Gambar 5.13O

6, : 6r, - or,: *,t*(30) - *(20)l : *no*u

ou: 6r, - 6u, : *,ta(20) - 1(30)l : ']r,u+*

0r: [kelandaian dari garis lurus g'E)'- dr: if L', - Qe

: 
*,t65 - ll : #,k-ft2 berlawanan arah jarum jam

Untuk segmen EF (Gambar 5.169),

ort : t, - +,[area 
(5)] : *[T - rtj

40: *,k-ft2 berlawanan arah jarum jam (awaban)

Lr: 50a - *,[momen 
dari luas (5) terhadap F]

: *!'(?) - "(T)] 
: 

trk'rtr 
ke atas (awaban)

Untuk segmen FH (Gambar 5'l3h),

'' _ ;,;:: r: ;,;:H'du 
sederhana Frl

kelandaian dari garis lurus F'11 : fi a. : *,
0r*: Ikelanclaian dari F'Hl * Qe

r65
, *,trt l- 501 : ;,o*C searah jarum jam (iawaban)

Perhatikan bahwa notasi 0 dipergunakan untuk sudut antara sumbu ba-

lok asli dan garis singgung terhadap kurva elastik; dan @ dipergunakan un-

PERPWTAKAAN WILAYAII DEP. P DAN tr
Jl. Walikota Mustajab. 6g
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,"w7u
,'ff'"*

(f ) Segmen CE

+20A

(d) Diagram-M yang dimodifikasi
(diubah l

GAMBAR 5.16. Penyelesaian untuk Contoh Soal 5.8.

dapatkan 0p7 dan Ar (Gambar 5.169), dan 4) penerapan Teorema Balok-
Terpadu terhadap segmen ^F'II untuk menentukan sudut antara garis lurus
F'H dan kurva elastik di F' (Gambar 5.16h). Perhitungan-perhitungan ter-
perinci adalah sebagai berikut:

+6

Qtr

(e) Segmen AC

(b) Diagram-/Ll dari Contoh 5.6
(Gambar 5.121

c'W'-

(c) Sketsa dari kurvaelastik

'67'
V

*20

ort,'t
.a'---T

8.,' I Lrl
T,,R--etYa

(g) Segmen EF

;re*
(h) Segmen FH

x

-r20

stlP
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tuk sudut antara.garis singgung terhadap kurva elastik dan garis lurus yang
menghubungkan titik-titik batas.

LATIHAN 5.10

Dengan menggunakan cara luas momen hitunglah kelandaian dan len-
dutan di titik F pada balok dari Latihan 5.1 (Gambar 5.5). Anggaplah bah-
wa sepanjang seluruh balok EI adalah konstan.

LATIHAN 5.1 1

Dengan menggunakan cara luas momen, hitung kelandaian-kelandaian
dan lendutan pada sendi internal B pada balok dari Latihan 5.3 (Gambar
5.7). Anggaplah bahwa sepanjang seluruh balok EI adalah konstan.

LATIHAN 5.12

Dengan menggunakan cara luas momen, hitung kelandaian-kelandaian
dan lendutan pada sendi internal B pada balok dari Latihan 5.3 (Gambar
5.3). Anggaplah bahwa sepanjang seluruh balok EI adalah konstan.

Catatan khusus: Bila muatan terbagi rata tidak meliputi seluruh pan-
jang dari sebuah balok sederhana, diagram yang diperlihatkan dalam Gam-
bar 5 . 17 a adalah jumlah dari luas (l) : abdca dengan sisi-sisi lurus ; dan luas
(2) : cdec yang identik dengan diagram momen dari sebuah balok sederha-
na dengan bentang yang sama dengan CD. Hal ini dapat dibuktikan dengan

membandingkan persamaan momen untuk sebuah titik ,E' pada balok dari
Gambar 5.17a dengan yang pada Gambar 5.17b;jadi

Mr(Gambar 5.17a) : RA(AC * n - ry
Mr(Gambar 5.17b) : RA(AC * x) - ry-

(o)

GAMBAR 5.17. Sifat-sifat Luas Momen.

,i ]:.,orI I1'.1, 
'.,..t".i,'.1 I.'f :;l.lii.?3q

' :' " ' rl l' '1 i:

Ba I o k - ba I ok Stat i k Tertentu

dan 
Mu(Gambar 5.17a) - M|(Gambar 5.17b)

:ry , -ry: momen dari balok sederhana cD

5.7 Cara Beban-Satuan

Dalam Pasal 3.6 cara beban-satuan (unit-load method) untuk mendapatkan

perpindahan dari sebuah simpul tertentu pada sebuah rangkaian dengan

arah tertentu telah dibicarakan. Penjabarannya adalah berdasarkan Prinsip

Kerja Virtual. Dalam bab ini akan dipaparkan penggunaan dari cara satuan-

beban untuk mendapatkan lendutan dan kelandaian pada sebuah balok.

Berbeda dengan sebuah rangkaian yang mempunyai sejumlah pegas-

pegas ekivalen (atatr batang-batang), sebuah balok dapat dipandang dari

pegas-pegas pendek yang dipampatkan, masing-masing dengan panjang dx
dalam keadaan asli tetapi adalah (dx + e) dalam keadaan berubah bentuk.

Pertambahan panjang e dari pegas-pegas yang sangat pendek ini dapat diaki-

batkan oleh beban-beban terapan, perubahan suhu, dan variabel-variabel fi-
sik yang lain. Jadi keadaan utuh dari balok dalam Gambar 5.18a mempu-

nyai arti yang sama dengan yang pada rangkaian dalam Gambar 3.15a. Pe-

ngaruh dari perubahan bentuk geser terhadap bentuk geometri dari kurva

elastik lazimnya adalah kecil (kecuali untuk balok-balok yang dalam lagi

pendek) dan tidak akan digarap dalam teks elementer ini.

(b) Keadaan setimbang untuk Y;

(c) Energi regangan akibat geser (d) Keadaan setimbang untuk Oi

Cara Satuan-Beban.

t07

t

-- 

,,a--.-> =Yi .r't \

ji,,.''i'1 '!

(b)

GAMBAR 5.18.
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Sekarang tinjaulah keadaan setimbang dari Gambar 5.1 8b, atau Gambar
5.18d, di mana beban satuan (sebuah satuan momen adalah beban satuan
yang dipandang secara umum) sebesar Pi : I kip atau Pi: I ft-kip di setim-
bangkan oleh gaya-gaya u dalam pegas-pegas yang sangat kecil. Dengan
memakai tafsiran kata-kata yang,luas dari prinsip Kerja virtual dalam Pasal
3.6, yang menyatakan "kerja eksternal dan kerja internal, masing-masing
dilaksanakan oleh gaya dalam "keadaan setimbang" dalam proses perubah-
an bentuk dari suatu bahan dalam keadaan "sepadan", haruslah sama, maka
diperoleh

(s.7.1) P,* Y, : 2(u)(e)

Penjabaran dari Persamaan (5.7 .l ) adalah lebih rumit dibanding dengan Per-
samaan (3.6.2) karena di sini tidak ada simpul-simpul yang memegang pada

sebuah balok. Akan tetapi, kita dapat menggunakan konsep dari kerja dan
energi. Misalkan lendutan dalam arah Pi dalam keadaan setimbang dalam
Gambar 5.18b adalah yi,.dan pertambahan panjang dalam pegas-pegas yang
sangat kecil dinyatakan dengan e.

Dengan menerapkan beban satuan pertama-tama pada balok yang asli,
dengan mengabaikan energi regangan akibat gaya geser, dan dengan menya-
makan kerja eksternal terhadap energi regangan akibat tegangan lenturan
normal,

(s.7.2) LP,* !,: Ej(z)(r)

Terhadap balok yang telah dibebani dengan P;, perubahan bentuk dari kea-
daan serasi digabungkan. Kerja eksternal tambahan yang dikerjakan olehP,
adalah PiYi d,an energi regangan tambahan adalah Z(u)(e). Dengan menya-
makan kerja eksternal jumlah dan energi regangan jumlah,

(5.7.3) *P,* !, * P, * Y, - >*(u)(e) 1. I(u)(e)

Persamaan (5.7 .3) dikurangi Persamaan (5.7 .2),

P,* Y,: E(a)(e)

yang adalah Persamaan (5.7 .l). Jika pengaruh dari perubahan bentuk geser

terhadap bentuk geometri dari kurva elastik dipandang, Persamaan (5.7.1)
akan menyertakan sebuah unsur penjumlahan tambahan terhadap energi
regangan akibat dari gaya geser.

Bila pertambahan panjang dan pegas-pegas pendek dalam keadaan sepa-

dan adalah akibat dari momen lent.:.tr M,
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Dengan menggunakan simbol m untuk momen lentur dalam keadaan setim-

bang,

(s.7.5) ,:ffae
Dengan mensubstitusikan Persamaan-persamaan (5 .7.4) dan (5.7.5) ke da-

lam Persamaan (5.7.1)

(s.7.6) P,* Y,:z(u)(e): IJ ffa.?,o: Iry
Secara sama, bila P; adalah sebuah momen satuan seperti diperlihatkan da-

lam Gambar 5.18d,

P,*0,:1ry

My,e: Elax

(s.7.7)

persamaan-persamaan (5.7.6) dan (5.7.7) adalah rumus-rumus kerja untuk

menentukan lendutan atau kelandaian pada sebuah titik tertentu di kurva

elastik.
Kedua contoh berikut akan memperlihatkan bahwa dengan mengguna-

kan cara beban satuan dan cara luas-momen akan memberikan hasil-hasil

yangtepatsama.Padaumumnya,sebuahsoalseharusnyadiselesaikande-
,,gun .u.u luas-momen, dan sebuah pemeriksaan dilaksanakan dengan cara

beban-satuan.

Contohsoal5.g.SelesaikanContoh5.Tdengancarabeban-satuan.

lenyelesaian. Reaksi-reaksi dari balok yang diberikan seharusnya dihi-

turg art, tetapi dalarn persoalan ini hasil-hasil reaksi tersebut diambil dari

Conioh yang terdahulu dan diperlihatkan lagi dalam Gambar 5.19a. Momen

dan beban satuan diterapkan di titik A dan diagram-diagram diperlihatkan

berturut-turut dalam Gambar 5.19b dan c'

Persamaan-persamaan momen untuk masing-masing dari ketiga segmen

antara penampang-penampang tanpa kemalaran, dan untuk masing-masing

dari tiga keadaan setimbang, adalah

1) Segmen AB, mulai di,4' dibatasi antara 0 sampai 4:

M:-6x-x2
m untuk 0A: -1.0
m untuk L,t: -x

2) Segmen BC mulai diD, dibatasi antara 6 sampai 20'

M :29.2x - x2 - 16(x - 6)

m untuk 0a: -0.05x
m untuk Lt: -0.20x

*,1,

{

(5.7.4')
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(c) m untuk 714 ke bawah

GAMBAR 5.19. penyelesaian untuk Contoh Soal 5.9.

ll Scgmen CD, mulai di D, dibatasi dari 0 sampai 6,

M :29.2x - x2

/,2 untuk 0e: -0.05x
m untuk Le : -0.20x

l)cngan menerapkan rumus-rumus kerja (5.7.6) dan
I't,lrlr rt-satu an.

It0t JtruX. untuk 0n)ctx

llr

Ba I o k -ba I o k Stat i k Terte ntu

EILA: [ <*X* untuk A,n)dx

f4 fzo: I (-6x-x2x-x)dx* | [29.2-x2-16(x- 6))(-0.20x)dx
Jo Je

f6+ | (29.2x - x2)(-0.20x) dx
Jo

: (+192) + (-3s5.68) + (-2409.12) : -2s72.8

o^:'#k-ft3 ke atas

Contoh Soal 5.10. Selesaikan Contoh Soal 5.8 dengan cara beban-satuan.

Penyelesaian. Reaksi-reaksi R, dan Ra dari balok yang diketahui ha-
rus dihitung dulu, tetapi dalam persoalan ini reaksi-reaksi tersebut diambil
dari contoh sebelumnya dan diperlihatkan lagi dalam Gambar 5.20a. De-

l1l

o.lo

Balok yang diketahui

\

l.o

(5.7 .7) pada cara

t.o

o.lo o.

+ o.lo

- l.o

(b) m untuk 0p1 berlawanan arah jarum jam

+ o.lo

f4 r2o

.lo(-0,. -.y2X-1.0)dr + 
-l ,lzs.z.r - _r2- I6(x - 6X-0.05x)ctx

t'6-f 
.l 0Q9.2-r - x2x-0-05.r) r/.r

(+6e.33) + (-88.e2) + (-602.28) : -62t.87
62t.87 _ -

EI k-lii searah jarum jam

{

E/ konstan

(a) Balok yang diketahui

(bl rn untuk 04 berlawanan arah jarum jam

o.5 l.o

o.o5

+o.05

-o.5

GAMBAR 5.20 Contoh untuk Soal b.10.

a

o.r 5

+ o.o5

(c) m untuk 0 p4 searah jarum jam

+r.o +t.o

(d) m untuk Ap ke bawah
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ngan menggunakan notasi-notasi 0rl dan 0pa, berturut-turut untuk kelan-
daian-kelandaian di F pada kurva elastik di sebelah kiri dan kanan dan F,
momen-momen satuan diterapkan seperti dalam Gambar 5.20b dan c. Sama
halnya, beban satuan diterapkan di F dalam Gambar 5.20d untuk menda-
patkan lendutan AF di.F.

Dalam tiap persoalan dari Gambar 5.20b, c, dan d, reaksi-reaksi dihi-
tung dengan berturut-turut menggunakan segmen-segmen FGH, CDEF, dan
ABC sebagai bagian-bagian lepas. Diagram-diagram gaya geser dan momen
diperlihatkan sebagai alat untuk memeriksa. Persamaan-persamaan momen
untuk masing-masing dari keenam segmen di antara penampang-penampang
tidak malar adalah

Dengan menerapkan rumus-rumus kerja (5.7.6) dan (5.7.7) pada cara
beban-satuan,

rl5* + J, [-120 * l8x - t2(x - 5)](-l * 0.10x) dx

f20
+ + J,,[-120 * l8x - t2(x - s) - 20(x - ls)](-1 f 0.10x)dx

rl5* * J,,[8x - l6(x - s)](+t) ax

: (+60) + (+lo) + (-+) + (-so) : ++
0rr: 

fi"U+*berlawanan arah jarum jam

ft5
+ + l'"t-120 * l8x - t2(x - s)X-0.5 * 0.05x) dx

Js

+1 l'ot-l2o-t l8x - 12(x -s)- Zo(x- l5)l(-0'5*0'05x)dx
Jts

f15
+ + I 

"[8x 
- l6(x - s)](-l * 0.10x)dx

Jto
rlo* + J, [8x - l6(x - 5)](*o.1ox) dx

f5+r l (8x)(f0.lox)dx
Jo

: (+30) + (+5) + (-+) + (-+) + (+18!) + (++) : +6s

orn: 
ff,u+esearah 

jarum jam

fs
E|,LF - + | (-120 * l8x)(f5 - 0.50x) r/:r

JO
fl5

+ + I 
" 
l-t2o* l8x - 12(x- s)X+s - 0'50x)dx

Js
120

.1J;,t-120 * 18-x - t2(x - 5) - 2o(x - ls)l(+s - 0'50x)dx

^15+ l I [8x - 16(x - 5)][-(x - to)) dx
Jlo: (-300) + (-s0) + (++!) + (++!) : -150

A^ , l5o 
k-ft3 ke atas, 

ET,,

LATIHAN 5.13

Selesaikan Latihan 5.10 dengan menggunakan cara beban-satuan.

LATIHAN 5.14

Selesaikan Latihan 5.1 I dengan menggunakan cara beban-satuan.

LATIHAN 5.15

Selesaikan Latihan 5.12 dengan menggunakan cara beban-satuan.

Er,\FR- * I. (-120 * l8xX-0.5 * 0.05x) dx

Er"eFL: * J, 
(-120 * l8x)(-1 * 0.10x) dx

t

Segmen n Titik mula Batas-batas M u untuk er! z untuk d"" z untuk Ar

AB 5 A 0 sampai 5 -120 * 18x -l * 0.10x -0.5 * 0.05x *5 - 0.50x

BCD 5 A 5 sampai 15 *120 + l8r
-12(x * 5)

-1 -i- 0.lor -0.5 + 0-05x *5 * 0.50x

DE 5 A 15 sampai 2(
-120 * 18x

-12(x - 5)
*20(x - tS)

-l f 0.10x -0.5 * 0.05x *5 - 0.50x

EF ,, H l0 sampai I 8x-16(:-5) +l *t -.r- 0.t0r -(x - l0)

FG 2 H 5 sampai 1 8x-16(x-5) 0 *0.10r 0

GH z H 0 sampai 5 8x 0 *0.10x 0



tt4

5.8 Catatan Penutup
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Penekanan dari bab ini adalah pada evaluasi kuantitatif dari diagram-dia-
gram gaya geser dan momen juga terhadap sifat-sifat dari kurva elastik dari
balok-balok statik tertentu. Akan diperlihatkan pada bab-bab berikutnya
bahwa bahan ini adalah dasar untuk mendapatkan keterangan di titik-titik
di dalam tiap bentang dari sebuah balok malar statik tidak tertentu atau
ujung-ujung dari tiap batang kaku statik tidak tertentu. Alasan untuk ini
adalah bahwa apakah dipergunakan cara gaya atattpun cara perpindahan,
maka hanya gaya-gaya atau momen-momen pada ujung tiap bentang atau
batang yang tertentu dalam analisis struktur statik tidak tertentu sebagai
suatu keseluruhan.

Cara luas momen dan cara beban-satuan telah dikupas secara umum dan
dua buah contoh dengan angka diberikan. Para mahasiswa dianjurkan untuk
berlatih lebih lanjut dengan dua cara ini dengan menyelesaikan lendutan-
lendutan dan kelandaian-kelandaian pada balok-balok biasa yang khas se-
perti misalnya balok-balok sederhana dengan muatan terbagi rata atau de-
ngan sebuah muatan terpusat pada pertengahan hentang; atau balok-balok
konsol dengan muatan terbagi rata atau dengan sebuah muatan terpusat
pada ujung-ujung bebasnya.

Balok-balok Statik
Tidak Tertentu

6.1 Derajat Ketidaktertentuan

Derajat ketidaktertentuan dari sebuah balok statik tidak tertentu adalah

sama dengan jumlah dari reaksi-reaksi eksternal dikurangi dua bila tidak ter-

dapat sendi-sendi internal. Hal tersebut di atas dapat dinyatakan sesuai de-

ngan kenyataan bahwa ilmu statika hanya memberikan dua persamaan man-

diri (independent) untuk kesetimbangan dari suatu sistem gaya-gaya sejajar

yang sebidang. Kadang-kadang, sendi-sendi internal yang sesungguhnya

dapat dipasang dalam balok-balok malar demi alasan-alasan perencanaan

(meskipun kejadian semacam itu lebih sering ditemui dalam tahapan mene-

ngah dari analisis batas), oleh karena itu, derajat ketidaktertentuan diku-

rangi dengan satu untuk setiap sendi internal. Jadi, sebuah ungkapan umum

untuk derajat ketidak tertentuan dari sebuah balok statik tidak tertentu

adalah

(6.1.1) i:NR-NIH-2

di mana NR dan N/I1 berturut-turut adalah jumlah dari reaksi-reaksi dan

sendi-sendi internal. Sebagai sebuah contoh yang khas, derajat ketidakter-

tentuan dari balok dalam Gambar 6.la adalah tiga, tetapi yang dalam Gam-

bar 6.lb adalah dua.

{
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(o)r'.3 lbl i=z

GAMBAR 6.1. Balok-balok Statik Tidak Tertentu.

6.2 Derajat Kebebasan

Sebuah balok, baik statik tertentu maupun tidak tertentu, dapat dipisahkan
menjadi sejumlah batang-batang terbatas pada titik-titik yang disebut sirn-
pul-simpul Qoint). untuk kepentingan analisa, setiap titik di mana terdapat
baik sebuah reaksi yang tidak diketahui maupun sebuah sendi intemal harus
dianggap sebagai sebuah simpul. Maka, iumlah minimum dari simpul-simpul
pada balok dalam Gambar 6.la adalah empat, tetapi dalam Gambar 6.lb
adalah lima. Simpul-simpul tambahan dapat dipandang sebagai terletak di
sebarang tempat sepanjang balok tersebut, setiap simpul akan menambah
jumlah dari batang-batang dengan satu.

Sebuah simpul dalam sebuah balok dapat mati terhadap perputaran.
seperti halnya pada konstruksi ujung yang menyatu, atau bebas untuk ber-
putar bila dimuati. Selanjutnya, simpul tersebut dapat bertahan terhadap
perpindahan ke arah mendatar, seperti halnya pada sebuah penyangga, atau
bebas untuk melendut kalau mendapat pembebanan. Jadi, derajat kebebas-
an yang lazim pada sebuah simpul dalam sebuah balok adalah dua, kecuali
pada sebuah sendi internal di mana terdapat tiga atau dua perputaran yang
tidak dikenal sebagai ganti dari satu perputaran yang lazim.

Derajat kcbebasan untuk sebuah balok seluruhnya adalah jumlah dari
perputaran-perputaran yang tidak diketahui dan perpindahan-perpindahan
mendatar pada semua simpul-simpulnya. Karena simpul-simpul yang jurn-
lahnya berlebihan dapat ditambahkan dalam setiap analisis, maka derajat
kebebasan NP adalah fungsi dari jumlah sendi-sendi N/. Jadi untuk balok
dalam Gambar 6.2, b1la titik E tidak dianggap sebagai sebuah simpul, seper-,
ti dalam Gambar 6.2a, maka derajat kebebasan Np aclarah tiga; tetapi jika

,, l?!
'/1 f\ /a t1

?(ol NP.l lbl NP.s

GAMBAR 6.2. Derajat Kebebasan dari sebuah Balok.

tt7
Ba I ok- balo k Stat i k T i dak -Tertentu

titik E dianggap sebagai sebuah simpul, seperti dalam Gambar 6.26, maka

NP menjadi lima.
atan aiperlihatkan kemudian bahwa jika dalam analisis dipergunakan

komputer pemilihan dari letak-letak simpul dan hasil dari derajat kebebasan

tergantung dari informasi yang diperlukan dalam keluaran komputer.

6.3 Cara GaYa dan Cara Perpindahan

Konsep dari cara gaya dan cara perpindahan, yang sudah dibahas dalam Bab

4 sehutungan dengan rangka, berlaku sama terhadap analisis balok'

Cara gaya hanya dapat dihubungkan dengan analisis dari balok-balok

statik tidak terten tu gaya-gaya kelebihan, dengan jumlah sama dengan dera-

jat ketidaktertentuan, diambil sebagai unsur-unsur utama yang tidak dike-

iahui dan ditentukan dulu sedemikian rupa dengan menggunakan persyarat-

an-persyaratan kesepadanan dalam arah-arah dari kelebihan-kelebihan ter-

seuut. Kelebihan-kelebihan yang terpilih tersebut mungkin hanya terdiri

dari reakslreaksi eksternal saja, momen-momen lentur pada penyangga-

penyangga saja, atau dari kombinasi dari keduanya. Cara pertama merupa-

turr-"u* yung lazim dipergunakan; kenyataannya, cara kedua adalah meru-

pakan dasar dari persamaan tiga momen (three-moment equation\ yang ter'

kenal.
cara perpindahan dapat digunakan untuk menganalisis baik balok sta-

tik tertentu maupun balok statik tidak tertentu. Dalam cara ini, perpindah-

an-perpindahan simpul yang jumlahnya sama dengan derajat kebebasan

diambil sebagai unsur-unsur utama yang tidak diketahui dan pertama-tama

ditentukan sedemikian rupa, dengan menggunakan persyaratan-persyaratan

kesetimbangan dalam arah-arah dari perpindahan simpul yang belum di-

ketahui. Bila digunakan persamaan aljabar konvensional dengan penja-

baran tangan, cara ini dikenal sebagai cara lendutan-kelandaian (slope'

deflection method\. Akan tetapi, jika notasi-notasi matriks dipakai dalam

formulasiny a, eara ini akhir-akhir ini lebih dikenal sebagai cara perpindahan

matiks (matrix-displacement method).. Yang terakhir ini menjadi sangat

penting karena oplrasi-operasi matriksnya dapat secara mudah diproses

d"rgun komputer digital. Cara distribusi-momen (moment-distribution

method) yang dikembangkan oleh Profesor Hardy Cross* terutama me-

nyangkut penyelesaian dari persamaan-persamaan simultan yang berasal

dari metode lendutan-kelandaian dengan sebuah prosedur relaksasi.

t Hardy Cross: "Analysis of Continous Frames by Distributing Fixed End Moments"' Tlansac'

tions, ASCE, 1932.

t
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Sisa bab ini akan menyuguhkan secara terperinci dua cara gaya dan tiga
cara perpindahan yang telah diperkenalkan di sini.

6.4 Cara Gaya-Reaksi-reaksi Sebagai Gaya-gaya Kelebihan

Bila gaya-gaya kelebihan yang dipilih dalam cara analisis gaya adalah reaksi-
reaksi, penahan-penahan fisik yang berhubungan dengan reaksi-reaksi sisa
harus dihilangkan dan balok asli diganti dengan sebuah balok statik fertentu
dengan "derajat yang lebih rendah" yang menahan beban-beban yang di-
terapkan dan gaya-gaya reaksi kelebihan. Sebagai contoh, balok yang ujung-
ujungnya terjepit dari Gambar 6.3a atau d dapat dianggap sebagai sebuah
balok sederhana dengan derajat lebih rendah balok dari Gambar 6.3b atau
e, atau sebagai sebuah balok konsol dengan derajat lebih rendah dari Gam-
bar 6.3c atau f. Karena sebuah balok sederhana secara struktur lebih mudah
diamati dari sebuah balok konsol, maka pilihan pertama akan menghasilkan
persamaan-persamaan simultan dalam keadaan yang lebih baik dalam se-
buah penyelesaian dengan angka-angka.

Gaya-gaya reaksi kelebihan ditentukan pertama-tama berdasarkan ke-
nyataan bahwa perpindahan-perpindahan putar atau geser dalam arah-arah
gaya kelebihan haruslah nol. Jadi, dalam kejadian dari Gambar 6.3b atau e,
Rr dan R, haruslah sedemikian rupa bahwa keduanya bersama dengan
beban-beban yang diterapkan, akan menyebabkan kelandaian-kelandaian
nol pada kedua ujung dari balok sederhana;tetapi dalam kejadian dari Gam-
bar 6.3c atau f, R2 dan Ra haruslah sedemikian rupa bahwa keduanya ber-
sama-sama dengan beban-beban yang diterapkan, akan menyebabkan kelan-
daian nol dan lendutan nol pada ujung bebas dari konsol.

Setelah gaya-gaya reaksi kelebihan diperoleh, reaksi-reaksi lainnya di-

tentukan dari persyaratan-persyaratan statika dan diagram-diagram gaya

geser dan momen dari balok yang asli dapat diperoleh'

Umumnya,sebuahpenyelesaianpertama-tamadapatdiperolehdengan
menggunakan sekumpri",,-guyu-guyu tt"l"bihan yang tepat' dan sebuah

p"*Jiircuun kemudian dilakukan untuk mendapat kepastian bahwa persya-

ratan-persyaratan kesepadanan memuaskan dalam sebuah balok dengan de-

rajatyanglebihrendahyangberbeda.Dalamkejadianpadabalokyang
ujung-ujungnya terjepit, R, dan R, dalam Gambar 6'3a atau d dapat diper-

oleh pertama_tama i".rgun menggunakan balok sederhana dengan derajat

yang iebih rendah, dan sebuah pemeriksaan dilakukan dengan memastikan

bahwaR2danR,akan*",y"bubkankelandaiandanlendutannolpada
ujung bebas dari balok konsol dengan derajat lebih rendah'

contoh soal 6.1. Selesaikan reaksi-reaksi dari sebuah balok yang terje-

pit ujung-ujungnya yang menahan beban terbagi rata dengan menggunakan

Lu1ot sederhana aengan derajat lebih rendah, dan periksa penyelesaian ter-

sebutdengan,n"nggunukansebuahkonsoldenganderajatyanglebihrendah.

Penyelesaian

(a)Carilahpenyelesaiantlaribaloksederhanadenganderajatyang
lebih rendah (Gamiar 6.4a). Akibat dari simetri, maka dapat diketahui

lebih dahulu bahwa R, dan R, adalah sama. Berdasarkan cara balok ter.

padu,

on -: on, -' onr: # 
(Rr 3Jf.uRz)L : o

(bl
I

R. (ol
w (a) Balok ederhana dengan derajat yang lebih rendah

vL2
Rz= 1T Aa:

(.)

t,.'t
(b) Balok konsol dengan deraiat yang lebih rendah

w tiao ft
w tiap ft

GAMBAR 6.3. Reaksi-reaksi dari Gaya-gaya Kelebihan. GAMBAR6.4'sebuahBalokdenganUiung-ujungterjepitMenahanBebanTerbagirata
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diperoleh

Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matiks

R, atau Rr:Y

Ba I ok -bal o k Stat i k Ti dak -Tertentu

i *,=#,ro*^

(a) Balok sederhana dengan deralat yang (b) Balok konsol dengan derajat yang lebih rendah
lebih rendah

GAMBAR 6.5. Sebuah Balok dengan Ujung-ujungnya terjepit Menahan sebuah Beban
Terpusat.

(b) Periksa penyelesaian dengan jalan balok konsol dengan derajat
lebih rendah (Gambar 6.5b). Berdasarkan cara luas-momen,

0 :0 _yg _e _yq ,RrL RoL, Wo, ,llbaz Wai(3b*a)-B--Bt i "82 "rt-rEI- EI - 2Er:rfr- LEI----rLEr
- 

W ,In2J-)^2A 1^2A -3\-n /-^-:1-^^\
2LEI\-- , -a2b-3a2b -a3):0 (Periksa)

t2t

Berdasarkan simetri,

R 3 atau Ro: wL
T

(b) Periksa penyelesaian dengan ialan balok konsol dengan derajat
yang lebih rendah (Gambar 6.4b). Dengan cara balok terpadu,

0r: 0rrt 0r, - 0rr: {E + # - ffi: O

A, : Ar, * Lrr- Ar. : # + # - ffi : O

R,:ry*ry-S{ro*u)
4:T_+:Srru*,>

(periksa)

(periksa)

Contoh Soal 6.2. Selesaikan untuk reaksi-reaksi dari sebuah balok
dengan ujung-ujung terjepit yang menahan sebuah beban terpusat dengan
menggunakan sebuah balok sederhana dengan derajat lebih rendah dan
periksa penyelesaiannya dengan menggunakan sebuah balok konsol dengan
derajat lebih rendah.

Penyelesaian

(a) Dapatkan penyelesaian dari balok sederhana dengan derajat lebih
rendah (Gambar 6.5a). Dengan cara balok-gabungan,

on : on, - on, - on, : w(+) - #(+) - #(+) : o

0, : 0 u, - 0 u, - r,, : #( *ry) - rr,!(+) - HG) :,
Dengan menyelesaikan kedua persamaan simultan tersebut di atas,

n,:ry ^,:Y
Dari kedua persamaan statika,
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A,: A, r Aa:-- A,, -H(, - +,).H(+) -*,:tE rG4
W: 

*(3La1 - e3 I 3a2b - 6a2b - 2a3) : g (periksa)

LATIHAN-LATIHAN 6.1 dan 6.2

Selesaikan untuk reaksi-reaksi dari balok-balok seperti diperlihatkan
dalam Gambar 6.6 dan 6.7 dengan menggunakan sebuah balok sederhana
dengan derajat yang lebih rendah dan periksa penyelesaian tersebut dengan
sebuah balok konsol dengan derajat yang lebih rendah.

GAMBAR 6.6. Latihan 6.1. GAMBAR 6.7. Latihan 6.2.

LATIHAN-LATIHAN 6.3 dan 6.4

Selesaikan untuk reaksi-reaksi dari balok-balok seperti diperlihatkan
dalam Gambar 6.8 dan 6.7 dengan menggunakan sebuah balok sederhana
dengan derajat yang lebih rendah yang disangga di A dan C, dan periksa
penyelesaian tersebut dengan menggunakan sebuah balok konsol malar
dengan derajat yang lebih rendah yang disangga di A dan B.

6.5 Cara Gaya-Persamaan Tiga Momen

Bila momen-momen lentur pada penyangga-penyangga dari sebuah balok
malar dipergunakan sebagai momen-momen kelebihan, keadaan-keadaan
sepadan adalah keadaan kemalaran pada penyangga-penyangga: Kelandaian
dari kurva elastik pada ujung kanan dari bentang kiri haruslah sama dengan
kelandaian pada ujung kiri dari bentang kanan.

Tinjaulah dua bentangAB dan BC yang berdekatan dalam Gambar 6.10.
Tiap bentang, bila dianggap sebagai sebuah bagian lepas yang terpisah, me-
nahan beban yang diterapkan di bentang dan momen-momen lentur pada

ujung-ujungnya. Diagram momen akiba't beban pada bentang adalah sama

dengan bila beban diterapkan pada balok sederhana, seperti A, dan A,
dalam Gambar 6.10. Jarak-jarak a1 dan c, diukur dari titik-titik berat dari
diagram-diagram momen lentur dari balok sederhana terhadap masing-ma-
sing penyangga A dan C. Momen-momen lentur pada ujung-ujung dari tiap
bentang adalah merupakan momen-momen kelebihan yang tidak diketahui;
dan sedemikian rupa sehingga momen-momen tersebut dianggap positif,
yang menyebabkan variasi dariMa terhadap Mp dalam bentang AB danMp
terhadap M6 dalam bentang BC. Hal ini diperagakan dalam Gambar 6.10.

Kelandaian yang berlawanan dengan arah jarum jam pada ujung kanan
dari bentan g AB adalah reaksi balok sederhana terpadu AB; atau

(6.5.1) [0 di titik B daribentang BCI: As' at + \nL' + M!..L'
EIt Lt ' 6EI, ' 3EI,

f 
Babk-balok Statik Tidak-Tertentu 123

u/ tiap fi

E/ konstan

GAMBAR 6.9. Latihan 6.4. GAMBAR 6.10. Persamaan Tiga-Momen.
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Sama halnya, kelandaian searah jarum jam dari ujung kini dari bentang BC
adalah

(6.s.2) [0 di titik B daibentang BC): #r?r+ W " W
Untuk kemalaran dari kelandaian pada penyangga antzra B, Persamaan
(6.5.1) harus sama dengan negatif dari Persamaan (6.5.2): jadi

(6 5 3) *^(#,) * r,(#,. #) + ,.(**,) : - #,?,-b*?,
Persamaan (6.5.3) disebut sebagai persamdan-tiga momen karena merupa-
kan persyaratan kesepadanan yang menghubungkan tiga buah momen len-
tur pada tiga penyanggayang berdekatan pada sebuah balok malar.

Bila ada sebuah penyangga jepit interior, sebuah bentang semu dengan
panjang Zq sebarang tetapi dengan kekakuan lentur yang tak berhingga
(EI : oo), dapat ditambahkan pada penyangga jepit, seperti diperlihatkan
dalam Gambar 6.10. Dengan cara ini, selalu ada persamaan-persamaan tiga
sendi yang jumlahnya adalah sebanyak momen lentur yang tak diketahui
pada penyangga-penyangga.

ur=-zr{= -.,"'o

Ba I o k - ba I ok Stat i k T i da k-Tertentu

Contoh Soal 6.3. Analisis balok

6.11 dengan menggunakan persamaan

Penyelesaian. Balok yang diketahui adalah statik tidak tertentu derajat

kedua. Bila momen-momen lentur di A dan B dipergunakan sebagai mo-

men-momen kelebihan, keadaan sepadan adalah kemalaran dari kurva elas-

tik di A danB. Dengan menambah bentang khayal melampaui penyangga

jepitA,duapersamaan-persamaan"tigamomen"(6'5'3)dapatditulis'
pe.tama untuk bentang-bentang AsA dan AB, dan kemudian untuk ben-

iang-bentan g AB dan BC. Momen lentur di C adalah negatif dan nilainya

adalah - 36,0 ft-kiPs.
Persamaan tiga-momen untuk bentang-bentang AsA dan AB adalah

125

malar diperlihatkan dalam Gambar

tiga momen.

,,,[.fi] * r^l*f-,. #Di + *,1;h-)
720(2613) 307.2(8)- -E0lJo6- r<zl,xot

dan untuk bentang-bentang AB dan BC adalah

r 16 I --t 16 24 I .-i 24-l*^|ffi)+ M,l3Eud + :utsra.l + M,'L6E(5))

720(2213) _ 307.2(8)_ _ 23o4(r2)*: -EO6@- ttuXe) E$IJQ4)

Mengingatbahwatiapangkayangdibagidengantakberhinggaadalahnol
dan menghapuskan f4 aan penyebut dalam tiap ruas' persamaan di atas

menjadi

Penyelesaian,

Mnlil+ M,ltl: -27t'8
M n[il + M,l+1) : -443A

Me: -59.22ft-kiPs
M e: -85.42 frkiPs

Diagram-diagramgayageserdanmornenuntukbentang-bentangABdan
AC, juia untuk konsol cD, diperlihatkan dalam Gambar 6.12a. Untuk ben-

tang AB, momen-momen lentur negatif sebesar 59,22 dan 85,42 ft-kips di-

tempatkan pertama pada ujung-ujung. Reaksi-reaksi ujung sebesar + 7 ,2O

dan * 7,20 kips adalah akibat muatan terbagi rata pada AB;* 15'00 dan

+ 9,00 kips, akibat dari muatan yang terpusat pada AB'dan - l'638 dan

+ 1,638 kips, akibat momen ujung yang tidak setimbang sebesar 85,42 -

As=72O

GAMBAR 6.11. Penyelesaian dengan Persamaan Tiga Momen (Contoh Soal 6.3).
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59,22 : 26,20 ft-kips searah jarum jam, yang membutuhkan sebuah kopel

reaksi berlawanan amh jarum jam berasal dari sebuahgaya ke atas di B dan

gaya ke bawah di,4.
Dua pemeriksaan kemalaran dapat dilakukan dengan menerapkan cara

balok-terpadu pada bentang-batangAB dan BC, seperti diperlihatkan dalam

Gambar 6.12b. Kedua pemeriksaan tersebut adalah

l) 0,a (bentangAB): g,

e^: 
fit+res + t6.B - tsl.s2- ll3.8e) : fit rt., -

2) 0r (bentangAB): 0r (bentangBC),

1 -- _. I

EI.e 165 - 76'8 + 78.96 + 227 '79) _ 
4Gzl.04 - 136.67 - 28,8)

rl
fi<+e+.os) = *(+64.e3) 

(periksa)

LATIHAN 6.5

Analisis balok malar diperlihatkan dalam Gambar 6.13 dengan menggu-

nakan persamaan tiga-momen. Gambarkan diagram-diagram gaya geser dan

momen dan periksalah kemalarannya.

t27

+ 2 6.O59

+ l6 9.77 )
1o.970'

r3.o30'
(-r20.35)

t-"---r..-

271.81) = 0

(periksa)

36.OO

-85.42 -45.42

(a) Diagram-diagram gaya geser dan momen

68.33

a5 42 -,/ Ea:_ _ _______Y::E_\
\- \,cu.uz

F+

(b) Pemeriksaanfemeriksaan kemalaran

GAMBAR 6.13. Latihan 6.5.

6.6 Cara Perpindahan-Cara Kelandaian Kelendutan

Telah diutarakan sebelumnya (dalam Pasal 6.3) bahwa dalam cara perpin-

dahan analisis, perpindahan simpul, yang sama jumlahnya dengan derajat

kebebasan, diambil sebagai unsur-unsur utama yang tidak diketahui. Perpin-

dahan sebuah simpul dalam sebuah balok dapat mencakup sebuah perpin-

dahan perputaran (kelandaian) dan perpindahan melintang (lendutan). Un-

tuk sebuah batang yang tak dimuati yang khas (atau elemen) AB (Gambar

Re = 43.897 uP Rc = 33.941 up

+ 20.562

2fc

GAMBAR 6.12. Penyelesaian dengan Persamaan Tiga-momen (Contoh Soal 6.3).
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6.14a) dalam sebuah balok, keempat besaran 0,q , A.q ,0 s dan As (Gambar
6.14b) menentukan bentuk geometrik dari ujung-ujungnya. Diagram bagian
lepas dari batang yang tidak dimuati ini diperlihatkan dalam Gambar 6.14d,
di mana empat'besarannya adalah M\ , V i , M', dan V', .

Andaikata beban-beban melintang diterapkan pada balok yangkhas AB,
seperti dalam Gambar 6.14b, maka dimungkinkan untuk mendapatkan be-
saran-besaran gaya Moo, Roo , Mon, dan Rou yang disyaratkan untuk men-
jamin kelandaian dan lendutan nol pada kedua ujungnya. Gaya-gaya yang
menjepit ini disebut momen-momen ujung terjepit (M.u.T) dan reaksi-reak-
si (fixed-end mornen and reaction) dan rumus-rumus untuk beban terbagi
rata dan sebuah beban terpusat diperlihatkan dalam Gambar 6.14e.

Berdasarkan prinsip superposisi, kedua ujung yang bekerja pada tiap ba-
tang yang khas AB dalam sebuah balok dapat diungkapkan sebagai

Ba lok -ba I o k Stat i k T ida k -Tertentu

Misalkan @7 dan Qu (Gambar 6.14d) adalah perputaran-perputaran

ujung searah jarum jam iane diukur dari sumbu batang yang baru A'B' ter-

hadap garis-garis singgung dari kurva di A dan B, dan misalkan R76 (Gam-

bar 6.14b) adalah perputaran searah jarum jam diukur dari sumbu batang

yang asli terhadap sumbu batang yang baru;maka

Lr- Ln
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(6.6.2)

dan

(6.6.3a)

(6.6.3b)

Berdasarkan cara balok-terPadu,

$.6.aa)

(6.6.4b)

Penyelesaian
dan Sr,

(6.6.5a)

(6.6.sb)

(6.6.6a)

(6.6.6b)

o^: +hM'n - fuu'"
6u: -#r'^* #'',

Mi dan Ml dalam Persamaan (6.6.4) dinyatakan dalam Qa

4EI. zEIM'e:;-o^+ to,
M;:ff0^*To,

R:

6n:0n - Rn,

6u:0u- Rnu

(6.6.1a)

(6.6.1b)

M,t: Moe I M'n

Mu: MoB+ M'B

(a) Sebuah elemen balok AB
yang tidak dimuati

A

(d) Sebuah elemen balokAB
yang dimuati

-r
aolL Dengan mensubstitusikan Persamaan (6.6.5) dan (6.6.3) ke dalam Persama-

an (6.6.1 ),

M,t : Mon lTrt^- R) + '{0, - ^l
Ms: Mou *Trr^- R) + ffO, - ^l

Persamaan-persamaan (6.6.6a dan b ) disebut p ersamdan'p ers amaan len'

du t an- ke lan daian karena ke dua persamaan mengungkapkan momen-momen

ujung searah jarum jam Ma dan M3 yang bekerja pada sebuah batang yang

kl1as AB dalam sebuah balok yang dinyatakan dalam beban-beban yang di-

terapkan pada batang dan kelandaian-kelandaian dan lendutan-lendutan
pada kedua ujung.

Pada analisis balok cara perpindahan, momen-momen ujung batang per-

tama-tama diungkapkan dalam kelandaian-kelandaian yang tidak diketahui

8'
(b) Gambar geometri dari sebuah
elemen balok yang tak dimuati

(c) Bagan momen-momen dan gaya-gaya
pada sebuah balok yang tak dimuati

.. uL? ttob2Moa=-E--TZ-

Moe.+ # - ry
Roa.*+.#.: o+bt

Roe=+ti-E(3b+o't
(e ) Gayagaya pada keadaan terjepit pada

sebuah elemen balok yang dimuati

i'

I

GAMBAB 6.14. Persamaan-persamaan Lendutan-Kelandaian.
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dan lendutan-lendutan pada simpul-simpul. Kemudian persyaratan-persya-
ratan kesetimbangan pada simpul-simpul, dalam hubungan satu lawan satu
terhadap tiap derajat kebebasan, dipergunakan untuk menyusun sebuah sis-
tem persamaan simultan di mana perpindahan-perpindahan simpul merupa-
kan yang tidak diketahui. Jadi ketidaktertentuan adalah tidak relevan da-
lam cara lendutan-kelandaian di mana dapat dipergunakan untuk mengana-
lisis balok-balok baik statik tertentu maupun tidak tertentu. Derajat kom-
pleksitas tergantung pada jumlah simpul-simpul yang diambil oleh penghi-
tung. Dalam perhitungan-perhitungan dengan tangan tak ada alasan untuk
mempergunakan cara lendutan-kelandaian untuk sebarang analisis balok sta-
tik tertentu, dan seyogyanyajangan menggunakan derajat kebebasan lebih
besar dari keperluan yang minimum dalam analisis balok statik tidak terten-
tu. Akan tetapi pada perhitungan digital, analis boleh menempatkan sim-
pul-simpul di sebarang tempat di mana keterangan tentang kelandaian, len-
dutan, gaya geser, atau momen diinginkan sebagai hasil hitungan. Tentu saja
hal ini akan memakan biaya untuk tambahan masukan data dan waktu ope-
rasi dari komputer.

(b) Tanda-tanda ujung batang dan momen-momen
uiung yang teriepit

,,C 1u,
II

(c) Diagram-diagram bagian lepas dari
batang-batang

*.f " \r, Mr( c )36fi-k'L^ ) la^/
(d) Diagram dengan bagian-lepas yang sesuai

dengan derajat-deraiat kebebasan 0 g dan 0;

GAMBAR 6.15. Penyelesaian dengan Cara Lendutan-Kelandaian (Contoh 6.4).

F Babk-balok statik ridak-Tertentu

r

Contoh Soal 6.4. Analisis balok malar dari Contoh Soal 6.3 (yang di-
perlihatkan lagi dalam Gambar 6.1 5a) dengan cara lendutan-kelandaian.

Penyelesaian. Jumlah simpultimpul minimum yang harus diambil ada-

lah tiga buah: A, B, dan C,yang mencakup dua batang AB dan BC Ujung-
ujung batang ditandai sebagai 1,2,3, dan 4 seperti diperlihatkan dalam

Gambar 6.1 5b; momen-momen ujung-terjepit adalah

M^.: -24(9\^:t!)'z - 
0'e(16)'z : _ s6.zs- ts.zo: -75.4sft-kipslf,ot - (16)' l2

M : +24(t0)(6)z +0.9(16)'z : +33.75 + 19.20 : +sz.gsft_kipstv'o2- - (rUF - 12 - TJ'

tr 2(24)2Mot: --t: -96.0ft-kiPs

Mw: +'?#: +e6.0 ft-kips

Kebebasan-kebebasan yang hanya dimiliki oleh tiga simpul adalah per-

putaran-perputaran di simpul-simpul B dan C, jadi 0 e dan 0 s hanyalah me-

rupakan dua perpindahan simpul yang tidak diketahui, dan perputaran-per-
putaran sumbu batang Rns dan R6c' keduanya adalah sama dengan nol.
Persamaan-persamaan lendutan-kelandaian untuk momen-momen ujung-
batang Mr, Mr, M3,danMo diperlihatkan dalam Gambar 5.13c adalah

Mr: -7s.4s *'#r,: -7s.4s + f,u,e,

M;: +s2.ss *EPr,: +s2.ss + !r4e,
Mt: -e6.00 +!!ffe, +zffe,: -e6.00 + lrr"e, + $c4e,

M+: +e6.00 +zffe, *tr*t,: +e6.00 + |c4e, + le4e,
Persamaan-persamaan kesetimbangan yang sesuai dengan kedua deralat

kebebasan 0 s dan 0 g adalah, dari Gambar 6.1 5d,

*Mz* Mt:0
lMe-36.00:0

Perhatikan bahwa berhubung Mr, Mz, M, dan Ma S€rnuanya adalah tidak
diketahui, kesemuanya harus dipandang bekerja searah jarum jam pada

ujung-ujung batang dan berlawanan arah jarum jam pada simpul-simpul.

131

5Ic

(a) Balok yang diketahui
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Dengan mensubstitusikan ungkapan-ungkapan Mr, Mr, M, dan Mo ke
dalam kedua peisamaan kesetimbangan, diperoleh dua persamaan simultan
di bawah ini:

tEI,0u + *EI,9c: *43.05

*EI,ou + ZEI,qC: -60.00
Penyelesaian,

EI"?u: +64.93 k-ft'?

' EI,O. : - 104.47 k-ftz

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah .diketahui dari EI"O3
dan EI"0 g ke dalam persamaan-persamaan lendutan-kelandaian,

Mr: -7s.45 + +(+64.93) : -s9.22 ft-kips

Mz: +52.9s * L(+6q.gl) : +eS.qZ frkips
Mt : -e6.00 + *(+64.93) + t(- 104.47) : -8s.42ft-kips
M+: +96.00 + t(+64.93) + *(-104.47): +36.00frkips

Diagram-diagram gaya geser dan momen untuk AB dan,BC sekarang dapat
diperoleh (seperti pada Contoh 6.3).

untuk meyakinkan kebenaran dari penyelesaian, pemeriksaan-pemerik-
saan yang mudah dijalankan demi meyakinkan persyaratan-persyaratan ke-
setimbangan yang sama dalam jumlah angka terhadap derajat kebebasan.
Dalam contoh ini adalah Mz * Mt:0 dan M4 - 36,00:0. Sebagaitam-
bahan, pemeriksaan tentang keadaan sepadan yang sama dalam jumlah ang-
ka dengan derajat ketidaktertentuan harus dijalankan. Hal ini adalah tepat
sama dengan dua pemeriksaan kemalaran yang dikerjakan dalam contoh
6.3. Akan tetapi dapat dicatat di sini, bahwa pemeriksaan-pemeriksaan ten-
tang keadaan kemalaran dalam contoh 6.3 adalah tergantung dari diagram-
diagram momen balok sederhana yang digunakan untuk membentuk persa-
maan-persamaan tiga momen, tetapi tidak dalam persamaan-persamaan len-
dutan-kelandaian. Jadi, pemeriksaan-pemeriksaan tentang keadaan kesepa-
danan yang dilakukan sesudah penggunaan penyelesaian lendutan-kelandai-
an adalah sama sekali mandiri.

contoh soal 6.5. Dengan menggunakan jawaban-jawaban dari contoh-
contoh 6.3 atau 6.4, hitunglah kelandaian dan lendutan pada ujung bebas
dari balok yang diperlihatkan dalam Gambar 6.16a. Dengan memandang
bahwa seluruh balok memiliki empat simpul A-B-C-D dan tiga batang AB-
BC-CD, tuliskanlah kedua persamaan lendutan-kelandaian untuk M5 dan
Mu yang dinyatakan dalam 0c4o-Ap, dan pertegaslah bahwa kedua persa-
maan cocok secara numeris dengan nilai-nilai Mr, Mu,0c,0o, dan Ap yang
telah diperoleh.

Penyelesaian. Nilai dari 0g hanya tergantung pada kekakuan lenturEl
dari batang-batang AB dan BC dan telah ditentukan dalam Contoh-contoh
6.3 dan 6.4 yaitu adalah - 104.47 k-ft2 l(EI"). Tetapi kelandaian dan len-
dutan di titik D, tak hanya tergantung dari 0g tetapi juga dari kekakuan
lentur dari konsol CD, di mana momen lembamnya sekarang dianggap ada-

lah 31", seperti diperlihatkan dalam Gambar 6.16a. Dengan cara luas-

momen,

oo - o, *l\luas di atas cDl I t I /36\/(\l
lLt )- El,l-to+41 * , \, 7'-,,-1

: - t91' 
u-r,'

EI,

Lo: 60c+ 
[Uo-., 

dari luas # o, atas CD terhadan D]

-104 47). *(T).x4 r] : -"?"'u-',,

: _ruil,'n ,'

Ba lo k-ba I ok Stat i k T i dak -Tertentu

Perhatikan bahwa 0c, 0, dan Rgp adalah positif bila searah jarum jam,
dan A2 adalah positif bila menuju ke arah bawah.

(a) Balok yang diketahui

5

+sz.ssl-s5.oo
z-\ I

+ s6.ool-6.oO I| +6.00l

(b) Tanda-tanda pada uiung batang dan

momen-momen uiung teriepit

133

: 
#"1u,

R.r: + ?

3rc

b

Perpindahan-perpindah an simpul 0 g-0 g'0 p' A p

GAMBAR 6.16. Persamaan-persamaan Lendutan-Kelandaian.
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Persamaan-persamaan lendutan-kelandaian untuk momen-momen ujung
M 5 dan M o yan9 bekerja searah jarum jam pada batang CD adalah

Ms: Mo, *Trr,- R.,) +2{re,- R.,)

Ba I o k -ba I o k Stat i k Ti da k - Terten tu

(a) Sebuah balok malar

135

-'# * ?t- rc4.47 + 86.47)+ ft-so .47 + 86.47)

-6 - 36 + 6: -36.0ft-kips (periksa)

(c) ,rt1O, X2.X3.Xq=O

ltl Xz*O, f 'Xr=Xa=O

{9) x3*O, Xt=X2.)Q.O

(h) 14t O, hzX2.Xr=O

Me : M* * T rr, - R.,) * T<, ,- x.,)

: *'#+ ft-ro+.47 + 86.471 + ft-80.47 + 86.47)

: *6 - 18 + 12:0 (periksa)'

LATIHAN 6.6

Analisislah balok malar dari Latihan 6.5 (Gambar 6.13) dengan cara len-
dutan-kelandaian dengan memakai tiga simpul dan dua batang.

LATIHAN 6.7

Dengan menggunakan jawaban-jawaban yang didapat dari Latihan 6.5,
hitunglah kelandaian dan lendutan pada ujung bebas dari konsol malar dari
balok malar. Tuliskan kedua persamaan lendutan-kelandaian untuk momen-
momen ujung yang bekerja sesuai dengan arah jarum jam pada konsol malar
dan pertegaslah bahwa kedua persamaan secara numeris memenuhi syarat.
Anggaplah bahwa kekakuan lentur dari konsol malar adalah l,SEI..

6.7 Matriks Statika [A] dan Matriks Perubahan Bentuk [8]
Balok malar yang diperlihatkan dalam Gambar 6.17a dapat dianggap memi-
liki empat titik simpul A-B-C-D dan tiga batang AB-BC-CD. Dalam formula-
si matriks adalah lebih enak menandai keempat perpindahan simpul yang
tak diketahui dengan Xr-X2-X3-Xa daipada dengan 0B-0c-0 D-A2 . Umum-
nya, beban-beban diterapkan secara melintang pada batang-batang di antara
ujung-ujungnya. Akan tetapi, untuk sementara waktu, anggaplah bahwa be-
ban-beban diterapkan di simpul-simpul saja sebagaiPrP2-P3-Pa, dalam hu-
bungan satu lawan satu dengan XrX2-X?-Xa, seperti diperlihatkan dalam
r-o*nbar 6.17b. Cara pemindahan dari beban-beban melintang pada batang-

;g ke beban-beban pada simpul-simpul akan dibicarakan kemudian.

(b) Diagram P-X. NR = 4

Ft-€t F7'CZ Fr'ea Fq-cq F5'C5 FC-Ce//).1 ?rt ?C )
,,

(c) Diagram Fe, NF = 6

"r.?i: :t*r:'"t{."
(d) Diagramdiagram bagian lepas dari simpul-simpul

Pr xs

?

GAMBAR 6.17. Matriks-matriks [A] dan i8l.
Ada analogi yang dekat antara sebuah balok malar dan sebuah rangka,

khususnya bila beban diterapkan di simpul-simpul. Seperti pada sepasang
gaya tarik yang segaris yang bekerja pada ujung-ujung dari sebuah batang
rangka, maka harus ada sebuah momen dan sebuah gaya geser yang bekerja
pada tiap ujung dari sebuah elemen yang terlentur. Kedua momen ujung
tersebut adalah bebas, tetapi gaya geser adalah sama dengan jumlah dari
momen-momen dibagi dengan panjang batang. Jadi, jumlah dari gaya-Baya
internal bebas (sebuah momen dipandang sebagai gaya secara umum) dalam
sebuah balok malar adalah dua kali dari jumlah batang-batang. Momen-
momen ujung dan gaya-gaya geser yang bekerj a pada ujung-ujung batang di-
perlihatkan dalam arah-arah positifnya dalam Gambar 6.17c. Apabila F;
dan F1 dinyatakan sebagai momen-momen ujung, maka ei dan e1, dalam hu-
bungan satu lawan satu, adalah perputaran-perputaran searah jarum jam di-
ukur dari sumbu batang (baik terpindahkan maupun tidak) terhadap garis-
garis singgung dari kurva elastik pada ujung-ujung.

L\

tl

hr
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Matriks statika [,4] mengungkapkan gaya-gaya simpul {P} dalam mo-
men-momen ujung batang {F}. Sebagai contoh, dengan mengamati diagram-
diagram bagian lepas dari simpul-simpul di Gambar 6.17d.

P1: F2 t F3

Pr: Fo -l F5

Pt: Fa

Po: -Vr:

Maka matriks statika [.4 ] adalah,

Fs+ F6

lA7*r,*o:

Perhatikan bahwa "sifat kepersegian" dari matriks statika, yang adalah
(Nf - NP), adalah derajat ketidaktertentuan dari struktur.

Matriks perubahan bentuk [.8] rnengungkapkan perputaran-perputaran
ujung batang {e} dalam perpindahan-perpindahan simpul {X}. Sebagai con-
toh. dengan mengamati diagramdiagram perpindahan simpul dalam Gam-
bar 6.l7e,f ,g, dan h.

et:0
er: *X1
er: *X,
eo: lX2
er: lXr-

eu: {Xr-

Bal o k-bal o k Stat i k Ti da k -Tertentu

Maka, matriks perubahan bentuk [.8] adalah,

[B]nur,* :

Perhatikan bahwa hubungan [B] : [,47] selalu berlaku. Sebuah bukti
berdasarkan Prinsip Kerja Virtual dapat diterapkan untuk balok malar de-

ngan menggunakan cara dasar yang sama seperti digunakan pada rangka

dalam Pasal 4.5.

6.8 Matriks Kekakuan Batang [S]

Dalam perlakuan cara lendutan-kelandaian yang terdahulu, momen-momen

ujung batang yang bekerja pada sebuah elemen balok yang tak dimuati di-
namakan M\ dan M's; dan perputaran-perputaran ujung batang dinamakan

Qa dan @s . Namun dalam cara perpindahan matriks momen-momen ujung

batang yang sama disebut F, dan \; dan perputaran-perputaran ujung ba-

tang yang sama disebut ei dan e1. Hal yang kelihatannya berbeda ini ditim-
bulkan karena keinginan untuk menyatukan notasi-notasi yang digunakan

dalam cara perpindahan matriks apakah struktur tersebut adalah sebuah

rangka, sebuah balok malar, atau sebuah atau sejumlah tipe kompleks yang

lain. Adalah cukup untuk menyatakan pada saat ini ekivalensi dari M'o'M|
terhadap F;\ dan dari Qo-@6 terhadap erei. Setelah hal tersebut di atas di-

nyatakan, Persamaan (6.6.4ab\ dapat diungkapkan dalam notasi matriks
sebagai

L3

x4

L3

x4

L3 l7,l:', {;}

I

\x
,\ 1 2 3 4

2 +l

3 +l

4 +l

5 +l 1

-1"

6 +l I
-L,

X I 2 3 4 5 6

I +l +l

2 +l +l

3 +l

4
I-i I

-L,

l^



F
e

Fi Fj

ei
L+_'3EI

L
- 6EI

ej
L

- 6EI-

LI-, 3EI

t.18

(li mana
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(6.8.r)

lDl:

Sama halnya, Persamaan (6.6.5ab) dapat diungkapkan dalam notasi matriks
sebagai

di mana

Balo k -ba I o k Stat i k Tidak -Tertentu

(b) Keadaan teriepit

(c) Keadaan gaya-simpul

GAMBAR 6.18. Matriks Gaya-Simpul {PJ.

balok dalam keadaan terjepit dari Gambar 6.18b dan balok yang mendapat
pembebanan simpul dari Gambar 6.18c.

Bila momen-momen searah jarum jam (Fo, * For), (Foc * For) dan
(Foo), juga gaya ke atas Rou, diterapkan pada balok dari Gambar 6.18b, se-

mua perpindahan simpul X, sampai Xo akan menjadi nol. Kemudian, bila
semua gaya-gaya lawan dari keempat gaya penahan (sebuah momen dipan-
dang sebagai gaya secara umum) diterapkan pada simpul-simpul, maka akan
menyebabkan X, sampai Xa dalam Gambar 6.18 bernilai sama dengan X1
sampai Xa dalam Gambar 6.18a. Momen-momen ujung batang jumlah Ff
sampai Fj dalam Gambar 6.18a kemudian akan merupakan jumlah dari
F61 sampai Fo6 dalam Gambar 6.18b dan F1 sampai F6 dalam Gambar
6. I 8c.

Gaya-gaya simpul ekivalen dalam Gambar 6.18c adalah
PERPUSTAKAAN WILAYAH DEP. P DAN (

Jl. Walikota Mustajab. 68
SU FftAYA
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l
t

i
I

EI 
:'',{;}

(6.8.2)

X ei ej

Fi
4EII-,L 2EII-

'L

Fj
2EII-tL , 4EI

-L
tsl :

Matriks [D] dari Persamaan (6.8.1.) adalah matriks kelenturan batang
dari sebuah elemen balok yang tidak dimuati, dan matriks [,S] dari Persa-

maan (6.8.2) adalah matriks kekakuan batang dari sebuah elemen balok
yang tidak dimuati.

6.9 Matriks Gaya-simpul {P}
. Jarang terjadi beban-beban pada sebuah balok malar diterapkan secara lang-
sung terhadap derajat kebebasan yang dipilih; dalam kejadian seperti itu
elemen-elemen dalam matriks {P} dapat dengan mudah disusun, seperti hal-
nya pada analisis rangka. Seringkali gaya-gaya melintang yang diterapkan
pada sepanjang batang dan gaya-gaya ini harus ditransmisikan ke simpul-
simpul. Transmisi ini dapat dipengaruhi oleh keadaan terjepit, di mana se-

mua perpindahan simpul sepanjang derajat kebebasannya adalah nol. Misal-
nya, balok malar dari Gambar 6.18a dapat dipandang sebagai jumlah dari

(a) Balok yang diberikan, NP = 4

Pq=Roe

ra,



6.10 CaraPerpindahan-Matriks

Cara perpindahan matriks dari analisis balok malar pertama menyangkut
penentuan dari derajat kebebasan NP yang mungkin adalah di bawah jum-
lah minimum yang disyaratkan secara mutlak pada titik-titik ketidakmalar-
an. Jumlah dari gaya-gaya internal bebas NF, yang adalah momen-momen
ujung batang, adalah sama dengan dua kali dari jumlah batang-batang. Dera-
jat ketidaktertentuan adalah (Nf'- NP).

Selanjutnya, cara ini mensyaratkan penentuan matriks statika lA) dan
matriks perubahan bentuk [.8] , masing-masing sesuai dengan definisinya,
dengan suatu pemeriksaan visual dari hubunean lBl : lArl. Momen-
momen ujung terjepit '{ft} kemudian dihitung dan matriks gaya simpul

{P} ditentukan; elemen-elemen dalam matriks {P} adalah lawan dari yang
bekerja pada ujung-ujung batang pada kondisi terjepit.

Dengan menggabungkan keadaan-keadaan kesetimbangan,

{P}rr, r : lAlNp,*r{F}rn,,

hubungan-hubungan gaya-perubahan bentuk

{F}r.', : [S]r.*ro{'}ro',

dan persyaratan-persyaratan kesepadanan

{,}r.* r : [B]ro,*{X}rr,,

dua persamaan di bawah ini diperoleh:

(6. r0. l)

dan,

(6.r0.2)

{X } *, 
^ 
| : IA S Arlil * r.{P}r",,

{F}r.., : [Slt]r."rur{X}Nr, r

Ba I o k -ba I o k Stat i k Ti dak'Tertentu

(c) Diagram F-e

'//)

'/A-ts.qs +se.ssA-96.00 +96.00l-\-36.00/atl"t I I

(d) Nilai-nilai Fo

GAMBAR 6.19. Penyelesaian dengan Cara Perpindahan-Matriks (Contoh Soal 6.6).

Kemudian, mengingat bahwa momen-momen ujung akhir {F*} harus meru-
pakan jumlah dari keadaan-keadaan terjepit dan gaya*impul,

(6.10.3) {F*}rr^, : {4}ro,, t {F}ro',

Penerapan dari Persamaan (6.10.a) ke (6.10.3) digambarkan di dalam dua
contoh berikut ini:

Contoh Soal 6.6. Dengan menggunakan A'B-C sebagai simpul-simpul,
analisislah balok malar dari Contoh 6.3 (yang diperlihatkan lagi dalam Gam-

bar 6.19a) dengan menggunakan cara perpindahan-matriks.

Penyelesaian. Diagram-diagram P-X dan F-e dipetlihatkan dalam
Gambar 6.19b dan c. Nilai-nilai Fo yangdiperlihatkan dalam Gambar 6.19d
diambil dari Contoh 6.4 atau Gambar 6.15b.

F.
i

t4t
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P, : -(Fs2+ roJ : -[- ry - W-l
Pz: -(Fo4+ ro5): -[*ry -ry

f Wrbra!)Pt: -Foo: -L+-tr)
lla2Po: *R* : +it?b,t ar)

rJl

idi

x

(a) Balok yang diberikan

(b) Diagram P-X

'*', t","1 .l
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Matriks-matriks [.4 ] ,lBl, [S] , dan {P} adalah

lA)z*+:

F
P I 2 J 4

I +1.0 + 1.0

2 +1.0

[B)+,2: [S]+"+:

Dengan perkalian matriks,

[SAr]4,2: IASAr)2*2:

Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks

{P}z*, :

LC : Persyaratan Pembebanan

t-

vcP\

I +43.05

2 -60.00

X
e

I 2

I

2 +1.0

J +1.0

4 +1.0

\er\ I 2 J 4

1
EI"
2

EI"
4

2
EI"
4

EI"
2

3
5EI"

6

5EI"
t2

4
5EI"
t2

5EI"
6

\xr\ I 2

I
EI,
4

2
EI"
2

3
5EI,

6

5EI,
t2

4
5EI"
t2

5EI"
6

X
P I 2

1
4EI"

3

5EI"
t2

2
5EI"
t2

sEI"
6

t. rt

r
I
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Daripada menyelesaikan {X} dari {X} : IASAT l-'{P}, nilai-nilai dari X1

d,an X2 diambil dari 0s dan 0g dalam penyelesaian lendutan-kelandaian
dari Contoh 6.4. Sebuah pemeriksaan diadakan untuk melihat apakah per-

samaan {P} : [AS$ J{X} memuaskan. Jadi,

{r*} :

-75.45

+52.95

-96.00

+96.00

*75.45

+s2.95

-96.00

+96.00

+

+

T

581,.

t2

,-A.rTtl_ I

l'EI" I

X[_------_]
I rcq.$ I
I __ I

lTl

-s9.22

+85.42

-85.42

+36.00

Dengan membandingkan penyelesaikan di atas dengan cara lendutan-
kelandaian dalam Contoh 6.4, maka akan didapati bahwa persamaan-persa-

rI
F;

FI

Ft

&,

Fo,

4,
Foo

I ",1+ tsl'll---l'l

+16.23

+32.47

+10.58

-60.00

EI"
4

EI,
2

5EI"
6

5EI,
t2

5EI,
t2

5EI"
6
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maan lendutan-kelandaian, bila dijadikan bentuk matriks, dalam kenyataan-
nya {F*} : {f.r} + ISAT I {X}, dan persamaan-persamaan simultan dalam
cara lendutan kelandaian adalah {P} - IASAr){X}.

Cara perpindahan matriks, bila diungkapkan dan dijalankan dengan per-

hitungan tangan, sebetulnya mungkin akan menyita waktu yang lebih lama

dari cara lendutan-kelandaianlakan tetapi, cara yang terdahulu dapat secara

baik diprogramkan pada komputer dengan mengambil tAl, [S] dan {P}
sebagai masukan, dan {X} dan {F'} sebagai hasil keluaran. Bila ada beberapa
persyaratan pembebanan, matriks-P akan secara mudah menyatu dengan

beberapa kolom .

Contoh Soal 6.7. Dengan menggunakan A-B-C-D sebagai simpul-sim-
pul analisislah balok malar dari Contoh Soal 6.5, yang diperlihatkan lagi
dalam Gambar 6.20a, dengan cara perpindahan matriks. Daripada menye-
lesaikan Persamaan {P} : IASN J {X}, perhatikan bahwa persamaan ini di-
penuhi oleh nilai-nilai dari 0B-0c-0D=Ap yang telah diperoleh dalam Con-
toh Soal 6.5.

Penyelesaian. Diagram-diagram P*X dan F-e diperlihatkan dalam
Gambar 6.20b dan e dan nilai-nilai dari .Fo yang diperlihatkan dalam Gam-

Pt- Xt Pz'Xz PtXtt^!.rla,
Pr-x, I

(b) Diagram P-X

,t Ft-€t Fz-cz Fs-et F+-cc Fs-cs F.-e^
,

(c) Diagram F-e

(d) Nilai-nilai F6

GAMBAR 6.20. Penyelesaian dengan Cara Pemindahan-Matriks (Contoh Soal 6.7).

lA)q,a:

Bal o k- ba lo k Stat i k T i da k'Tertentu

bar 6.20rl tliambil dari Contoh 6.5 atau Gambar 6.16b'

tBl, [S], dan {P} adalah

\r
P\ I 2 3 4 5 6

I +1.0 +t.c

2 +1.0 +1.0

J +1.0

4
I

-G
1

-6

[B]o'r: [S]u,u : EI"*

Dengan perkalian matdks,

{P}:
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Matriks-matriks [,4 ] ,

Wc
P\ I

I +43.05

2 -90.00

3 - 6.00

4 + 6.00

lS/'lu,o - EI"*

I

l

\e
F\ I 2 J 4 5 6

1
1 I

a

2 1

Z
1

2

3 5
6 t2

4 t 5
6

5 2 I

6 I 2

(a) Balok yang diketahui

x
F I 2 3 4

I +

2 t
3 *

(
T2

4 fz a

5 2 I -t
6 I 2 _,



x
P I 2 3 4

I 4
f t

2 t l7-6- I -t
3 I 2 -*
4 -+ I

-2 +*
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[ASAT74,4 - EI"*

Perhatikan bahwa matriks [AS{ ] adalah selalu simetrik seperti telah
dibuktikan terdahulu dalam Pasal4.5. Dari Contoh 6.5,

{x\r*,:

Vcx\ I

I
64.93J__' EI"

2
10/.47

- EI"

3
80.47- Er"

4l
518.8-Er

Persamaan tP) : [ASar l{X} secara numeris cocok seperti diperlihatkan
di bawah:

Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks j ,r,of'O"tok Statik Tidak'Tertentu
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{F*} :

-7s.4s

+52.9s

-96.00

+96.00

- 6.00

+ 6.00

-75.45

+52.95

-96.00

+96.00

- 6.00

+ 6.00

+

+ 64.93

-t04.47

- 80.47

- 518.80

+

LATIHAN 6.8

Analisislah balok malar dari Latihan 6.5 (Gambar 6.13) dengan menggu-
nakan cara perpindahan matriks tiga simpul dan dua batang.

LATIHAN 6.9.

Dengan menggunakan ujung bebas dari salah satu simpul yang tergan-
tung, analisislah balok malar dari Latihan 6.5 (Gambar 6.13) dengan meng-
gunakan cara perpindahan matriks. Seperti halnya dalanr Latihan 6.7,ang-
gaplah bahwa kekakuan lentur dari konsol malar adalah l,5EI".

6.11 CaraDistribusi-Momen

Cara distribusi-momen ditemukan oleh Profesor Hardy'Cross pada tahun
1930-an dan mendapat penggunaan yang luas pada analisis balok malar dan

+16.23

+32.47

+ 10.58

-60.00

-30.00

- 6.00

-59.22

+85.42

-85.42

+36.00

-36.00

0.00

+43.05

-90.00

- 6.00

+ 6.00

+ 64.93

-104.47

- 80.47

-518.8

F

l&

I
4

+

5
5

5
T2

5Ia 5
6

2 I 1

-7
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kerangka kaku. Keuntungan utamanya adalah bahwa analis dapat menda-
patkan penyelesaian praktis yang cepat dan efisien juga pengertian yang
menyeluruh mengenai arti fisik dari proses-proses perhitungan. Yang paling
penting adalah, cara ini menyangkut penyelesaian dari persamaan-persama-
an simultan yang berasal baik dari cara lendutan-kelandaian maupun dari
cara perpindahan matriks dengan sebuah prosedur relaksasi.

Dalam versi yang elementer ini cara distribusi momen diterapkan hanya
pada kejadian-kejadian di mana semua derajat kebebasan adalah dalam per-
putaran. Dimulai dari kejadian jepit dan perputaran sendi diperbolehkan
terjadi dalam tingkat-tingkat yang bertahap sampai kesetimbangan momen
pada tiap simpul memuaskan sampai batas-batas yang ditentukan. Tinjau-
lah, misalnya, pengaruh dari perputaran simpul0a pada sebuah penyangga
interior yang khas dari sebuah balok malar seperti diperlihatkan dalam
Gambar 6.21 . Momen-momen dekat ujung F2 dar, Ft adalah
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Dalam proses distribusi momen maka momen-momen ujung terjepit pada

semua ujung batang dihitung dulu. Kemudian sebuah perputaran simpul di-
perbolehkan pada tiap derajat kekakuan, sedemikian besar sehingga mem-
buat jumlah dari momen-momen yang ujung batangnya pada simpul terse-

but sama dengan nol. Sementara itu, dua momen pelimpahan, masing-masing

sama dengan separo dari momen-momen penyeimbang yang ditambahkan
pada ujung yang dekat, ditempatkan pada ujung yang jauh dan diperlaku-
kan seperti momen-momen ujung terjepit yang baru. Perhatikan bahwa fak-
tor distribusi pada penyangga sederhana eksterior (dengan atau tanpa kon-
sol) adalah satu, dan angka faktor distribusi pada penyangga terjepit tidak

{nempunyai arti karena di situ tidak ada perputaran.
Penggunaan cara distribusi-momen dalam analisis balok malar akan di-

gambarkan dengan contoh berikut.

Contoh Soal 6.8. Analisislah balok malar dari Contoh soal 6.6,yang
diperlihatkan lagi dalam Gambar 6.22a, dengan cara distribusi momen.

Penyelesaian. Distribusi momen yang disyaratkan disusun dalam ben-

tuk tabel yang praktis seperti diperlihatkan dalam Tabel 6.1. Konsol hanya-

lah merupakan suatu sarana untuk menerapkan sebuah momen simpul di C
dan sedemikian rupa bukan merupakan suatu batang dalam persoalan dua

derajat kebebasan. Faktor-faktor distribusi sebanding terhadap faktor-
faktor kekakuan 4EIlL, dan juga terhadap EIIL. Karena simpul A adalah
terjepit dan tida membutuhkan penyeimbangan, nama faktor distribusi ti-
dak berlaku di sini dan di bawah AB di Tabel6.l diberi setrip. Faktor-fak-
tor distribusi di simpul B adalah 0;1250/(0,125O + 0,2083) : 0,3750 un-

+ 52.95 + 96.00

F- :4EIt-" .' Lr-, A ,r:*r^
di mana besaran 4EIIL dikenal sebagai faktor kekakuan (stiffuess factor).
Jadi faktor kekakuan adalah perbandingan antara momen di ujung yang
dekat terhadap perputaran di ujung tersebut bila ujung yang jauh dijepit.
Momen-momen ujung jauh Fr dan Fo adalah

Ft: +Fz F4: +F3

Ft F2 F3 Fa

H6H
r, = * r, ,, = 1* to ,,- o !r!r-;' t, Fo- | r,

GAMBAR 6.21. Faktor-faktor kekakuan dan Pelimpahan.

di mana besaran { Oit<enat sebagai faktor-pelimpahan (carry-over factor).
Jadi faktor pelimpahan adalah perbandingan antara momen ujung yang jauh
dibanding dengan momen ujung yang dekat. Faktor distibusi pada setiap
dari dua ujung dekat pertemuan pada sebuah penyangga biasa didefinisikan
sebagai perbandingan antara tiap faktor kekakuan terhadap jumlah dari ke-
dua faktor kekakuan.

(b) Momen-momen ujung teriepit

GAMBAR 6.22. Penyelesaian dengan Cara Distribusi-Momen (Contoh Soal 6.8).

t

8 ., .y' C5Ic

24'

Balok yang diketahui



Simpul A B C

Batang AB BA BC CB Konsol
malar

EIIL o.t2soEl" o.l25oEI" o.2083EI" o.2083Er"

F.D 0.3750 0.6250 1.0000

- MUT

' pr'.NY -75.45 +52.95
+16.14

-96.00
+26.9t

+96.00
*60.00 -36.00

, PLP- PENY
+ 8.07

+rr.x -30.00
+18.75

+13.46

-13.46

. PLP, 
PENY

+ 5.62
L )<)

6.73

4.21+
-L 9.38

9.38

4 PLP, 
PENY

+ 1.26

+ne
4.69
2.93+

+ 2.lo
2.10

- PLP, 
PENY

+ 0.88
+ 0.39

- 1.05

+ 0.66
+ t.46

1.46

- PLPO 
PENY

+ 0.20
+ 0.27

- 0.73
+ 0.46

+ 0.33

- 0.33

. PLP, 
PENY

*'10
+ 0.06

0.16
0.10+

+ 0.23

- 0.23

^ PLPO 
PENY

*r:
+ 0.04

o.t2
0.08+

+ 0.05

- o.05

e PLP. 
PENY

*r:
+ 0.01

- 0.02
+ 0.01

+ 0.04

- 0.04

lo PLP
PENY + 0.0t

- 0.02
+ 0.01

Jumlah keseluruhan -59.21 +85.,10 -85.40 +36.00 -36.00

Cek

'Perubahan +16.22 +32.45 + 10.60 -60.00

-{ Peruh?han -16.22 - 8.ll +30.00 - 5.30

Jumlah 0.00 +24.34 +40.60 -65.30

3EI-T 0.375Er" 0.375E1" o.625E1" o.625Er"

^ JumlahH-_- - 3ErlL 0.00 . il.91
' EI"

, il.96
-_ET

104.48--EI-

TABEL 6.1. Distribusi Momen (Contoh Soal 6.8). l5lBa I o k -ba I o k Stat i k Tida k-Tertentu

tuk BA dan 0,2083/(0,1250 + 0,2083) : 0,6250 untuk BC. Karena hanya
ada satu batang saja yang masuk ke dalam simpul C, faktor distribusi adalah
1.0000 untuk CB.

Momen-momen ujung-terjepit telah dihitung sebelumnya dalam Con-
toh-contoh 6.4 dan 6.6, dan diperlihatkan lagi dalam Gambar 6.22b serta
dimasukkan ke dalam Tabel 6.1. Perhatikan bahwa sejak semula diputuskan
untuk rnengambil ketelitian dua angka di belakang koma pada distribusi
momen ini.

Pada penyeimbangan siklus.pertama, sebuah setrip diletakkan di bawah
AB karena ujung A dari batang AB dapat mempunyai momen berapa saja
yang dibebankannya. Ketidaksetimbangan di simpul .B adalah (+ 52,95 -
96,00) : - 43,05; sehingga momen-momen penyeimbang keduanya positif.
Kedua angka tersebut adalah hasilkali faktor-faktor distribusi dengan 43,05.
Ketidaksetimbangan di simpul C adalah * 60,00; sehingga momen penye-
imbang pada ujung C dari batang CB adalah - 60,00.

Pelimpah-pelimpah pada permulaan siklus kedua adalah separo dari mo-
men-momen penyeimbang pada ujung-ujung yang jauh dari siklus pertama,
dan memiliki tanda yang sama. Dalam membelah angka yang gasal, maka
lazim dalam praktek membuat angka terakhir yang genap. Catat bahwa dis-
tribusi momen berhenti pada akhir siklus kesepuluh di mana momen-mo-
men penyeimbang bernilai sama dengan 0,01. Jumlah keseluruhan momen-
momen adalah jumlah-jumlah dari momen-momen di tiap kolom-kolom. Ni-
lai-nilainya ternyata cocok dengan hasil yang diperoleh terdahulu dengan
lendutan-kelandaian atau cara-cara perpindahan matriks; perbedaan terbesar
seharusnya adalah + 0,02 atau 0,03, tetapi jangan lebih besar lagi.

6.12 Pemeriksaan terhadap Distribusi Momen

Bila sumbu batang tidak berputar (R : 0), persamaan-persamaan lendutan-
kelandaian (6.6.6a dan b) menjadi

(6.12.1a) Me : Mon * ffe^ *Tr,
(6.r2.rb) Ma: Mou *2f o^ *Tu,
Dengan menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut di atas untuk 0a dan
0r,

(6.12.2a) 0e: (Mn-Mon)-i(Mr-Mor)
QErIL)

(Mr-Mo)-*(Mn-Mrn)
0B

L

(6.12.2b)
QErIL)
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Persamaan-persamaan (6.12.2a dan b) dapat digunakan untuk mendapatkan
kembali perputaran-perputaran, ujung batang dari nilai-nilai momen-ujung
batang dari tabel distribusi momen, dengan menyatakan bahwa perputaran
ujung batang pada ujung yang dekat adalah sama dengan jumlah perubahan
momen pada ujung dekat dan dikurangi separo dari perubahan dari ujung
yang jauh. dibagi oleh 3EIlL Bila hal ini telah dikerjakan, seperti halnya
pemeriksaan pada dasar dari Tabel 6.1, nilai dari 0a ternyata nol seperti
yang diharapkan, dan nilai 0s yang sama diperoleh di bawah BA danBC.
Kedua pemeriksaan keadaan sepadan menyatakan bahwa distribusi momen
telah dijalankan secara benar berdasarkan momen-momen ujung terjepit
dan faktor-faktor distribusi yang tersusun pada permulaan Tabel 6.1 .

6.13 Faktor Kekakuan dan Mbmen Ujung-Teriepit
yang Dimodifikasi

Bila penyangga eksterior dari sebuah balok malar adalah sebuah penyangga

sederhana, baik dengan atau tanpa konsol malar, maka dapat diperlakukan
sedemikian rupa pada permulaan dari distribusi momen dengan jalan memo-
difikasi baik faktor kekakuan maupun momen ujung terjepit pada ujung
interior dari bentang eksterior. Bila hal ini telah dijalankan, simpul ekste-

rior tak perlu mengalami perlakuan apapun selama seluruh proses distribusi
momen.

Faktor kekakuan S: 4EIIL telah didefinisikan dalam Pasal 6.ll seba-

gai perbandingan dari momen pada ujung yang dekat (ujung,B dalam Gam-
bar 6.23a) terhadap perputaran pada ujung tersebut bila ujung yang jauh
(ujung A dalam Gambar 6.23a) adalah terjepit. Bila ujung yang jauh (ujung
A dalam Gambar 6.23b) adalah penyangga sederhana, perbandingan dari
momen pada ujung yang dekat (ujung .B dalam Gambar 6.23b) terhadap
perputaran pada ujung tersebut dapat secara mudah dijabarkan dengan cara
balok terpadu sebagai S' = 3EI|L Oleh karena itu, faktor kekakuan yang

dimodifikasi S' adalah f dari faktor kekakuan yang biasa S.

Momen ujung-terjepit yang dimodifikasi pada ujung B dari balok konsol
malar AB dapat diperoleh dengan nienjalankan distribusi momen pembantu
diperlihatkan dalam Gambar 6.23c.

Dengan jalan memodifikasi baik faktor kekakuan maupun momen ujung-
terjepit pada ujurrg interior di dekatnya dari sebuah penyangga sederhana eks-
terior, distribusi momen untuk seluruh balok malar tersebut dapat agak di-
sederhanakan karena baik pelimpah maupun penyeimbang tak akan muncul
lebih lanjut pada penyangga eksterior di luar distribusi momen pembantu.
Di dalam contoh kerangka berikut ini, di mana hanya tinggal satu simpul
saja yang perlu disetimbangkan setelah penyangga eksterior dianggap seba-

(61 5'=3EI/L

(cl pistribusi momen pembantu

GAMBAR 6.23. Faktor Kekakuan yang Dimodifikasi dan MUT.

gai sebuah penyangga sederhana pada permulaannya, hanya dibutuhkan
siklus-siklus untuk menjadikan distribusi momen dengan sendirinya menu-
tup.

Contoh Soal 6.9. Susun kembalilah distribusi momen yang dikerjakan
dalam Contoh 6.8 dengan jalan memodifikasi faktor kekakuan dari ujung B
dari batang BC.

Penyelesaian. Dengan merujuk pada Gambar 6.22 dan Tabel 6.2 fak-
tor-faktor distribusi yang dimodifikasi pada simpul B dihitung berdasarkan
pada nilai EIIL biasa dari batang BA dan nilai dari batang BC 0,71EI|L
yang tereduksi. Simpul C diperlakukan sebagai sebuah penyangga sederhana
selama seluruh proses distribusi momen, jadi, nama faktor distribusi tidak
berlaku lagi dan sebuah setrip diletakkan di bawah CB dalamTabel6.2.

Distribusi momen pembantu dikerjakan pada balok konsol malar BCD
yang mempunyai sebuah penyangga terjepit di B dan sebuah perletakan se-

derhana di C. Dalam Tabel 6.2 distribusi lrlomen berhenti dengan sendiri-
nya pada akhir siklus kedua. Pemeriksaan terhadap distribusi momen harus
dikerjakan setepatnya seperti dalam Tabel 6.1.

LATIHAN 6.10

Analisislah balok malar dari Latihan 6.5 (Gambar 6.13) dengan cara dis-
tribusi-momen dengan menggunakan kekakuan yang biasa dari batang CB
di simpul C.

ls3r
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Simpul A B c

Batang AB BA BC CB Konsol
malar

EI
T 0.l25oEI" 0.1250Er" 0.2083E1, 0.208381"

0.75y 0.1562E1"

F.D. dimod. 0.4444 0.5556

MUT -75.45 +52.95 -96.00 +96.00

-60.00
-36.00

-30.00

I MUT dimod.
PENY

_,:: +52.9s
+32.46

- 126.00

+40.59
+36.00 -36.00

2 PLP
PENY

*ru"

Jumlah -59.22 +85.41 -85.41 +36.00 -36.00
Pengecekan terhadap distribusi momen adalah sama dengan yang di Tabel 6.1
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* Babk'balok Statik Tidak'Tertentu

TABEL 6.2. Distribusi Momen (Contoh 6.9).

LATIHAN 6.11

Analisislah balok malar dari Latihan 6.5 (Gambar 6.13) dengan cara dis-
tribusi-momen dengan menggunakan kekakuan yang dimodifikasi dari ba-
tang CB di simpul C.

6.14 Catatan Penutup

cara-cara gaya dan perpindahan untuk menghitung balok-balok malar telah
dilaksanakan secara bersamaan. Kedua cara tersebut patut mendapat perha-
tian karena cukup beralasan. Khususnya, Teorema Kerja Terkecil (disuguh-
kan kemudian dalam Bab 8) akan diperlihatkan sebagai ekivalen teoretis
dari cara gaya.

Cara perpindahan-matriks, bila diprogramkan pada komputer, berguna
pada kejadian-kejadian di mana terdapat banyak bentang balok malar dan
banyak kejadian-kejadian pembebanan yang akan dihitung.

cara lendutan-kelandaian yang konvensional berhasil menjembatani
pengertian cara perp.indahan matriks di satu pihak dan cara distribusi mo-
men di pihak lainnya.

t



Kerangka-kerangka Kaku
(RigidFrames)

7.1 Definisi-def inisi dan Anggapan/asumsi Dasar

Sebuah kerangka kaku (ieid frame), dalam arti yang sangat umum, adalah

sebuah struktur kerangka di mana batang-batang komponen bertemu pada

simpul-simpul yang kaku, seperti yang dilambangkan oleh simpul-simpul
yang dilas pada baja struktural atau simpul-simpul yang dicor secara mono-
lit pada beton bertulang. Namun demikian, yang dibahas dalam bab ini
hanyalah tentang kerangka-kerangka kaku sebidang yang terdiri dari batang-
batang prismatik yang lurus dan menahan beban-beban dalam bidang dari
kerangka itu sendiri.

Dua kerangka-kaku, satu pada setiap sudut sebuah jembatan lalu lintas,
seringkali dirancang untuk menyangga balok-balok lantai yang melintang
terhadap arah lalu-lintas. Kerangka-kerangka kaku dengan jarak yang sama

dapat dipergunakan untuk menyangga-balok-balok lantai dalam sebuah ba-
ngunan atau gording-gording (purlin) di bawah sebuah atap. Perakitan dari
kerangka-kerangka kaku ruang yang kompleks dapat terlibat dalam struk-
tur-struktur umum seperti jembatan dan gedung atau dalam struktur-struk-
tur khusus seperti pesawat terbang dan kapal laut.

Kerangka-kerangka kaku yang datar, yang dibahas di sini, dapat baik
statik tertentu maupun statik tidak tertentu. Meskipun kerangka-kerangka
kaku statik tertentu, seperti diperlihatkan dalam Gambar '7.1a,b, dan c, se-

ringkali tidak dibangun dalam bentuk tersebut dalam prakteknya, namun
analisa-analisa lazimnya merupakan prasyarat dalam carugaya untuk meng-

k
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ilnalisa kerangka-kerangka kaku tidak tertentu. Dalam kenyataannya ke-
rangka-kerangka kaku dalam Gambar 7 .la,b, dan c adalah struktur-struktur
dengan derajat lebih rendali dibanding dengan masing-masing struktur terli-
hat dalam dalam Gambar 7.1d, e, dan f.

(d) (e) (f)

GAMBAR 7.1. Kerangka-kerangka Kaku Statik Tertentu dan Tidak Tertentu.

Sebuah batang dalam sebuah kerangka yang kaku, seperti yang nampak
pada Gambar 7.1 harus menahan gaya aksial, gaya geser dan momen lentur
dalam seluruh panjang batangnya.. Penanganan terhadap perubahan gaya

geser terpaksa ditunda karena lazimnya pengaruhnya terhadap batang-ba-

tang lentur pada ukuran-ukuran biasa adalah sangat kecil. Perubahan ben-

tuk aksial adalah satu-satunya jenis yang ada pada batang-batang dari se-

buah rangka dan telah mendapat perhatian pada analisa-analisa rangka. Te-

tapi pengaruhnya pada perputaran dan lendutan simpul-simpul pada sebuah

kerangka kaku kalah menonjol dibandingkan dengan momen lentur;kenya-
taannya, pengaruhnya terhadap besarnya gaya-gaya kelebihan hanya dalam

tingkat beberapa prosen saja. Jadi, pembicaraan dalam bab ini akan memba-

tasi pada anggapan bahwa gaya-gaya aksial pada batang-batang dari suatu

kerangka yang kaku tidak akan menimbulkan perubahan-perubahan pada

panjang batangnya.
Dalam analisa-analisa tingkat pertama, perpindahan melintang pada ke-

dua ujung dari sebuah batang dalam sebuah struktur dianggap tidak menye-,

babkan perubahan-perubahan terhadap panjang batang-batang tersebut. Bila
panjang batang tidak berubah, perpindahan-perpindahan ujung dari kompo-
nen-komponen longitudinal, seperti AAr, dan BB1 dalam Gambar 7.2,ha-
ruslah sama. Dalam cara ini, panjang batang baru A'B' dianggap sebagai

sama dengan panjang batang asli AB.
Dua anggapan utama yang baru dibicarakan, yaitu bahwa panjang ba-

tang tidak berubah akibat gaya aksial dan perpindahan melintang, selalu
harus diingat selama mempelajari isi lanjutan dari bab ini.

7.2 Perputaran dan Lendutan (defleksi) dari Titik-titik Simpul
pada Sebuah Kerangka Kaku

Perputaran dan lendutan dari simpul-simpul pada sebuah kerangka kaku
pada ditentukan baik dengan luas momenf cara balok terpadu ataupun de-

ngan cara beban-satuan, asalkan momen-momen lentur sepanjang seluruh
panjang-batang komponen diketahui, seperti halnya pada kerangka-kerang-
ka kaku statik tertentu.

Teorema-teorema luas-momen/balok-terpadu dapat diterapkan pada se-

buah batang lurus pada sebuah kerangka kaku dengan cara yang sama se-

perti pada sebuah balok. Prosedurnya mencakup langkah-langkah penting
berikut ini:

I ) Dapatkan reaksi-reaksi dan buatlah sketsa diagram momen lentur
untuk seluruh kerangka kaku statik tertentu;2) tentukan kemungkinan ke-
dudukan-kedudukan baru dari simpul-simpul dan juga perputarannya, serta

buatlah sketsa sebuah kurva elastik yang konsisten dengan diagram momen
lentur; 3) hitung luas-luas momen dimodifikasi dengan memperhatikan
faktor kekakuannya dari tiap batang, dan 4) terapkan teorema-teorema luas

momen/balok terpadu secara berurutan antara ujung-ujung dari tiap batang
lurus dan akhirnya pada kedudukan dan perputaran dari simpul-simpul.

Pada cara beban-satuan untuk mendapatkan perputaran dan lendutan
dari simpul-simpul pada sebuah kerangka kaku, rumus-rumus kerja (5.7.6)
dan (5.1 .7)

I Mmd.rP,* Y, JEI
P.*o -. S 

Mmdx
IIJEIGAMBAR 7.2. Gerakan Sebidang dari sebuah Batang pada sebuah Kerangka Kaku.
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(b) Diagram gaya geser (e) Momen-momen luas dimodifikasi

toz.4
SElc

(d) Kurvaelastik (perkiraan) (g) m untuk As ol A

GAMBAR 7.3. Kerangka kaku dari Contoh Soal 7.1 .

harus menyertakall integrasi seluruh batang dari struktur. Bagi pembaca
hanya perlu menelaah kembali jabaran yang disuguhkan dalam Pasal 5.7
dan selalu ingat bahwa Prinsip Kerja Virtual sekarang diterapkan pada selu-
ruh kerangka k'aku bukan pada sebuah balok.

Contoh Soal 7.1 Tentukan lendutan horisontal dari penyangga rol di
A dari kerangka kaku statik tertentu ABCD yang diperlihatkan dalam Gam-
bar 7.3a, pertama dengan cara luas momen/balok-terpadu; kemudian de-
ngan cara beban-satuan.

Penyelesaian

a) Hitunglah reaksi-reaksi dan buatlah sketsa diagram momen. Dengan
mengambil momen-momen terhadap A dalam Gambar 7.3a,

40(8) + 8(8) :20vD
Vo: l9.Zkips

Dengan mengambil momen-momen terhadap D dalam Gambar 7.3a,

40(12): 8(8) + 20vA

V'c : 20'8 kiqs

Jumlah daigaya-gaya horizontal disamakan dengan nol dalam Gambar 7.3a.

HD -- 8 kips

Diagram-diagram bagian lepas, gaya geser dan momen dari tiap batang
dapat diselidiki dan ditentukan batang demi batang. Tetapi untuk menghe-
mat tempat di sini diagram-diagram gaya geser dan momen komposit diperli-
hatkan dalam Gambar 7.3b dan c. Konvensi tanda yang biasa diterapkan
pada nilai-nilai gaya geser dalam Gambar 7.3b dengan memandang batang
vertikal dari sebelah kanan; tetapi tanda-tanda dihilangkan untuk nilai-nilai
momen dalam Gambar 7.3c, dengan pengertian bahwa diagram momen sela-
lu digambar dari bagian tekan dari batang.

b) Buatlah sketsa kurva elastik. Kurva elastik dari seluruh kerangka
kaku secara kualitatif diperlihatkan dalam Gambar 7.3d. Beban mendatar
akan menggeser batang horizontat BC ke B'C' , dengan BB' : CC'. Beban
vertikal yang besar kemungkinan akan (dipastikan kemudian) memutar sim-
pul di B' dalam arah searah jarum jam dan simpul di C' berlawanan dengan
arah jarum jam. Kurva-kurva elastik B'C', A'B' , dan C'D' , kemudian disket-
sa, dengan mengingat bahwa bagian tekan haruslah bagian yang cekung.

c) Hitunglah luas-luas momen d,imodifikasi. Diagrant ,r,onlcn clari bu-
tang BC dipisahkan dalam tiga bagian: satu adalah akihrt bcbarr vcrtikll

ft Keranska'keranska Kaku 161

1o2.4
SElc

l&

(g) m untuk all ol A
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bekerja pada sebuah balok sederhana, dan dua lainnya adalah akibat dari
masing-masing dari dua momen ujung. Ketiga bagian tersebut diperlihatkan
dalam Gambar 7.3e. Luas-luas momen dimodifikasi.4l sampai.45, dengan
kedudukan-kedudukan titik beratnya, yang diperlihatkan dalam Gambar
7.3e, adalah

A, : +(+)(20) : 334 A,: +(+)(20) : 12s

A,: *(#)(20) :2s6 A^: l(+)(16): !st!
A,: +(ry)Q6) : 512

d) Terapkan luas-momenf teorema balok terpadu. Dengan menerapkan
Teorema Balok Terpadu I pada B'C' .

Dra Ar(+) 2 / 1 / t/ztA t .EZ ^Ei\ 
102'4Er,a": -x- - 3Ar- !Ar: +(614.4 - 256 - 256): 

3

Er^g.: -4P t lAr-t lAr: +(-537.6 + t28+ sl2) - 102'4
-'c-L- 20 

| J"2 | J"3 J\ JJ',.v | '2v I Jt-'- 
3

Karena hasil di atas menunjukkan bahwa keduanya 0s dan 0c, adalah sea-
rah jarum jam, sebuah kurva elastik yang ditinjau dan diperbaiki diperlihat-
kan dalam Gambar 3.7f . Dengan menerapkan Teorema luas-Momen II ter-
hadap C'D,

fi"t urro+ 1638.4)

Kerangka-kerangka Kaku 163

Perhatikan bahwa pengaruh dari momen lentur pada BC terhadap len-

dutan horisontal dari A adalah nol, seperti terbukti pada perputaran-perpu-

taran yang sama pada simpul-simpul .B dan C pada kurva elastik yang ditin-
jau kembali pada Gambar 7.3f.

Contoh Soal 7.2. Tentukanlah lendutan{endutan horisontal dan ver-

tikal dari ujung bebas konsol kerangfta kaku ABCD diperlihatkan dalam

Gambar 7.4a, pertama dengan cara luas-momen, kemudian dengan cara be-

ban-satuan.

Penyelesaian. Reaksi-reaksi pada' penyangga jepit (Gambat 7.4a) di-
hitung menjadi

Ho:8 kips Vo:40kips Mo:40(12) - 8(8) - 416 ft-kips

(a) Kerangka yang diketahui
64 544

DD2: DD, + DrDz: #"(*) + rcec :
18022.4 : CC, _ BB,

3EI"

Dengan menerapkan Teorema Luas-Momen II terhadap A'B',

AA' : AAt + AtA' : (BB' _ 160) + A/'

- l_lt8o?2.4 _16(t92.4) + nA.fEI"L 3 3

- I ,r, (t8022.4 - 1638.4 + 4096) : 2M80 
L-gp

e) Hitunglah AH di A dengan cara beban-satuan. Nilai-nilai M dan m
diamati dari Gambar 7.3a dan g dan dipergunakan pada rumus kerja dari
cara beban satuan.

Er,^H aari,a: [ ry: * I. (-qr')t-ar.+ + J't-oa 
+ 20.8x)( -16) dx

ftz ft6*+J. (-128 -tte.2x)(-t6)dxi *J, (8xXx)ax

:ry -4st.sz + 4st.s2+ 1q!1 : qg k-rt3 (periksa)

Ho=o<-

(c) Luas-luas momen yang dimodif ikasi (f ) m untuk Ay dari A

GAMBAR 7.4. Kerangka kaku dari Contoh Soal 7.2.

!r

(b) Diagram momen

(d) Kurva elastik

(e) m untuk Ag di A
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Luas-luas momen dimodifikasi dihitung dari diagram momen dari Gambar
7.4b dan diperlihatkan dalam Gambar 7 .4c; jadi

l, : 1(sxt6) : 13# A2: gQ0) :2s6
A,: *(#)(12) : s76 Ao: t(Y)06\ :2176
A,: *(o|u)(16) : 1664

Dengan menerapkan teorema lfias-momen terhadap kurva elastik DC'
dalam Gambar 7.4d,

E1"0, - A4 + As:2176 + 1664: 3840

cc, : fr"tn,ra + A,(*)):w: BBr

Dari gambar geometrik kurva elastik C'B'.

E1"0": EI,OC + Az * At: 38,10 + 256 + 576:4672

Kerangka-kerangka Kaku 165

EIL,.dari A:SMmdx'v J Er
f8 ftz

. : I 
Jo 

(-64X-x) dx -t * J. t-0+ - 4ox)[-(x * 8)] dx

+ + f'u (416 + 8x)(20) dx
Jo

: 409.6 + (1228.8 + 5s29.6 + 4608) + (66s60 + 102N)
: 88576 k-ft3 (cocok)

i
t

BtB' : zoec + ff"t ol + ff"oal
I:;i,120(3840) + 256(10) + 576(16)l :

Dari kurva elastik B'A' ,

AAt: AzA3 + ArA' - BBt : 1608 + #,Ur, -W
: 

#"1,*0672) +Yrrr- TE1] 
: 'f'rl'o-,,'

Bila yang dipergunakan adalah cara beban-satuan, ungkapan-ungkapan
untuk M, m untuk A, dari A, dan m untuk A7 dari,4 diambil dari Gambar
7.4a. e, dan f.

r MndxEI,LHdariA: 
)__El_

:,1 J.'(-ry),-r) r/.r * I I.(-64)(- t6) ttx

+ i J''t-o+ - 40.r)(- t6) d.r* , I,'(416 
+ 8x)(x) dx

409( .,96256 140288:++ 1638.4* 1673.0-r, 3 k-ftr (cocok)

88576

EI"
: ArA,

LATIHAN 7.1

Tentukan lendutan horisontal dari penyangga rol di D dari kerangka
kaku statik tertentu ABCD (Gambar 7.5), pertama dengan luas momen/cara
balok-terpadu; kemudian dengan cara beban-satuan.

GAMBAR 7.5. Latihan 7.1.

LATIHAN 7.2.

Tentukan perputaran, lendutan horisontal, dan lendutan vertikal dari
ujung bebas D dari konsol kerangka kaku ABCD (Gambar 7 .6), pertama
dengan cara luas-momen, kemudian dengan cara beban-satuan.

GAMBAR 7.6. Latihan7.2.
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7.3 Derajat Kebebasan dibanding Derajat Ketidaktertentuan
(Degree of Freedom vs. Degree of lndeterminacy)

Derajat kebebasan dari sebuah kerangka kaku tergantung dari jumlah ba-

tang-batang dan simpul-simpul yang diambil dalam prosedur perhitungan-

perhitungan karena pengaruh dari penambahan sebuah simpul sebarang

pada sebuah batang lurus adalah sekedar menambah sebuah batang tambah-

an. Misatnya, meskipun dua kerangka kaku yang diperlihatkan dalam Gam-

bar 7.7a dan b adalah tepat identik, yang satu boleh dipandang memiliki

empat simpul dan tiga batang, sedang yang lainnya, enam simpul dan lima

batang.

I

Kerang ka- kerang ka Ka ku

Bila perubahan bentuk aksial diabaikan pada perhitungan, gaya-gaya

aksial dalam batang-batang suatu kerangka kaku tergantung dari momen-
momen ujung batang dan dapat dihitung berdasarkan pada hukum-hukum
statika. Ini mensyaratkan bahwa sejumlah persamaan-persamaan uraian dari
kesetimbangan tersedia untuk menentukan gaya-gaya aksial yang tidak
dikenal. Misalkan

NM : jumlah batang-batang

7 : jumlah dari simpul-simpul termasuk penyangga-penyangga

/: jumlah dari penyangga-penyangga terjepit

71 : jurnlah dari penyangga-penyangga sendi

7 : jumlah dari penyangga-penyangga rol

Jumlah keseluruhan dari persamaan-persamaan uraian adalah 27; dari sini
dibutuhkan sejumlah (2f + 2h * r) persyaratan-persyaratan untuk menda-
patkan reaksi-reaksi gaya linear, dan sejumlah NP,S persyaratan-persyaratan
sebagai persyaratan-persyaratan kesetimbangan dalam hubungan satu lawan
satu dengan lendutanlendutan simpul yang tidak diketahui;jadi persamaan-
persamaan yang tersisa dapat dihubungkan dalam persamaan dengan gaya-
gaya aksial yang tidak dikenal NM, atau

2j-(?f*h*r)-NPS:NM

NP.t:2j-(2f+2h+r)-NM
Umumnya adalah lebih disenangi untuk membuat penelitian secara grafis
terhadap jumlah dari lendutan-lendutan simpul independen yang disyarat-
kan untuk rnendapatkan pandangan umum dari kedudukan-kedudukan
semua simpul-simpul yang terlendut dan memeriksa jumlah ini terhadap
yang dihasilkan dari Persamaan ('7.3.2).

Karena sekarang telah ditegaskan bahwa gaya-gaya intemal independen
yang tidak diketahui hanyalah dua momen ujung yang bekerja pada tiap
batang,jum lah keseluruhan dari gay a-gaya inte rnal menjadi

(1.3.3) NF: 2," NM

Jumlah dari derajat ketidaktertentuan i adalah jumlah kelebihan dari gaya-

gaya internal terhadap jumlah dari persamaan-persamaan statika atau

(7.3.4) i : NF - NP : 2 * NM - (NPR + NPS)

Persamaan (7.3.4) adalah berguna untuk menguji jumlah dari gaya-gaya ke-
lebihan yang digunakan dalam cara analisis gaya.

167
166

NPR=3 NPS=1 NP.4
(o)

NPR=5 NP,.3 NP=A

(b)

dari mana

(7.3.2)

GAMBAR 7.7. Derajat kebebasan dari Kerangka Kaku'

Adalah mudah mengamati jumlah dari perputaran-perputaran simpul

yang tidak diketahui NPR, tetapi dalam menentukan jumlah dari lendutan-

iendutan simpul yang tidak diketahui yang independen NPS, penting di-

ingat dua anggapan dasar yang telah disebutkan di muka, yaitu bahwa peru-

bahan bentuk aksial diabaikan, dan bahwa perpindahan ujung yang melin-

tang tidak mempengaruhi panjang batang. Jadi, dalam Gambar 7.7alen&tt-

an-Gndutan simpul yang tidak diketahui hanyalah salah satu simpul B atau

c; dalam Gambar 7.7b tiga lendutan simpul yang tidak diketahui adalah

lendutan horisontal dari E,lendutan vertikal dari F, dan lendutan horison-

tal dari salah satu simpul-simpul B, F, atau C.

Derajat kebebasan NP dari sebuah kerangka kaku adalah tergantung dari

baik jumlah perputaran simpul yang tidak diketahui maupun dari jumlah

lendutan simpul independen yang tidak diketahui; atau

(7 .3.1 ) NP : NPR +NPS
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7.4 Cara Gaya-Reaksi-reaksi sebagai Gaya-gaya
Kelebihan

Suatu cara yang lazim untuk menghitung kerangka-kerangka kaku statik
tidak tertentu yang sederhana adalah penerapan dari persyaratan-persyarat-
kesepadanan untuk menyelesaikan reaksi-reaksi kelebihan, yang jumlahnya

adalah sama dengan derajat ketidaktertentuan. Untuk kerangka kaku ABCD
yang diperlihatkan dalam Gambar 7.8a,

i : 2* NM -(NPR + NPS) : 6 -(4 * l) : 1

Kerangka kaku dengan penyangga-penyangga dua sendi dapat dipandang
sebagai ekivalen dengan kerangka-kerangka yang mempunyai derajat lebih
rendah dari Gambar 7.8b atau c yang masing-masing menahan beban-beban
WrWz-Wt dan reaksi kelebihan yang sehubungan, R3 atau Rr. Reaksi ke-
lebihan (R3 dalam Gambar 7.8b atau R, dalam Gambar 7.8c) dapat disele-

saikan berdasarkan keadaan sepadan sehingga lendutan horizontal dari
penyangga rol (di D dalam Gambar 7.8b atau di ,4 dalam Gambar 7.8c)
haruslah sama dengan nol.

' (") (t

GAMBAR 7.8. Cara Gaya dari Analisis Kerangka Kaku.

K erang ka - kerang ka Ka ku 169

Sama halnya, tiga persyaratan kesepadanan dalam Gambar 7.8e adalah
bahwa R4-Rs-R6 bersama dengan beban-beban Wr-Wr-1,1, harus membuat
perputaran, lendutan horisontal, lendutan vertikal nol di D tetapi dalam
Gambar 7.8f , R,-Rr-R, bersama dengan beban-beban Wr-W2-ll, seharus-
nya menyebabkan perputaran nol di A, perputaran nol di D, dan lendutan
horisontal nol di D.

Cara gaya untuk menganalisis kerangka-kerangka kaku statik tidak ter-
tentu menyangkut perhitungan-perhitungan dari perputaran-perputaran
simpul atau lendutan-lendutan dari kerangka-kerangka kaku statik tertentu
dengan derajat lebih rendah; pertama adalah akibat dari beban-beban kerja
dan lainnya adalah akibat dari setiap gaya-gaya kelebihan. Perpindahan-
perpindahan simpul dapat diperoleh baik dengan luas momen/cara balok
terpadu, maupun dengan cara beban-satuan, atau kedua-duanya.

Perlu disadari bahwa momen-momen ujung batang dapat dipergunakan
sebagai gaya-gaya kelebihan bukannya sebagai reaksi-reaksi. Pendekatan ini
dapat berguna untuk pelajaran lanjutan dari pengontrolan momen-momen
pada beberapa titik yang dipilih untuk mendapat sifat paling menguntung-
kan dari seluruh struktur. Dalam teks elementair ini, adalah cukup untuk
menekankan konsep dari cara gaya dengan pengetrapannya pada bentangan
tunggal, kerangka-kerangka kaku bertingkat satu.

Contoh Soal 7.3. Analisislah kerangka kaku dari Gambar 7.9a, dengan
menggunakan reaksi horisontal di ,4 sebagai gaya kelebihan. Gambarkan
diagram-diagram gaya geser dan momen dan hitung perpindahan-perpindah-
an simpul dalam kurva elastik akhir.

Penyelesaian. Kerangka kaku dengan derajat lebih rendah dari Gambar
7.9b rr,empunyai penyangga sebuah rol di A dan menahan beban. Beban
kerja dan gaya horisontal Ha. Lendutan horisontal di A akibat beban-
beban kerja: dapat ditulis kembali dari hasil dari Contoh 7.1 sebagai

arl di D akibat dari beban-beban: 
2q80 

k-ft3 (ke kanan)

Lendutan horisontal di A akibat 
^*i"ri;: 

r rup dapat dihitung dengan
cara luas momen/cara balok terpadu dengan merujuk pada Gambar 7.9c, d,
e dan f.

i

I

EI,OB : EI"O. : *A2: 32

DzD : DrD, * DtD : l60c + fiff)
: 

fi[,*,2) + 64(t)] : # : cc' : BB'
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(b) Kerangka dengan deraiat
lebih rendah

(d) Diagram M dari k\

(f ) Luas M dimodifikasi dari (c)

Kerang ka -k era ng ka K a k u

EI"AH di A akibat dari Ho : I kip

: * I.' @)'zdx * + J.' o6)2 dx * * J,'(-r)' a, : rel56 
u-rr'

t7t

i

o
o

Menerapkan persyaratan kesepadanan bahwa lendutan di A dari kerang-

ka dengan derajat lebih rendah haruslah sama dengan nol.

20480 1945(

3 -; H'c:0

dari mana

H.<: f8: 3.158 kips (ke kanan)

Dengan menerapkan hukum-hukum statika terhadap kerangka yang diketa-
hui dari Gambar 7 .9a,

: 8 - 3.158 : 4.842 kips

_ 40(12) - 8(8) 
- 20.8 kips

t/ 40(8) + 8(8)
v r: --:-ro---:--:: 19.2 kips

Setelah rnendapatkan reaksi-reaksi, penghitung haruslah menggambar
diagram-diagtam gaya geser dan momen dan menghitung perpindahan-per-
pindahan titik simpul dalam kurva elastik akhir seperti diperlihatkan dalam
Gambar 7.10. Nilai-nilai momen pada kedudukan-kedudukan kritis yang di-
perlihatkan dalam Gambar 7.10c adalah dihitung dengan cara menjumlah-
kan luas-luas gaya geser yang diperlihatkan dalam Gambar 7.10b.

Perhatikan bagaimana kurva elastik dari Gambar 7.10d disketsa untuk
dicocokkan dengan diagram momen dari Gambar 7.10c. Nilai-nilai kritis
dari kurva elastik dapat dihitung dengan urutan sebagai berikut:
l) Hitung 0 p dan 0 g dengan menerapkan Teorema Balok-Terpadu I terha-

dap B'C';

Er,lB: t3A' - 1A' - *At : *+(384) - zQ6.s4) - 1(154.94)
: 135.19 k-ft2 (searah dengan arah jarum jam)

Er,0c:2*A, - tAr- zAt: e*(384) * +(26.94) - 10s4.94)
: 66.93 k-ft2 (berlawanan arah jarum jam)

2) Hitung 0a dan 0p dengan menerapkan Teorema Luas-Momen I terha-
dap masing-masing B'A' dan D'C';

HD

VA
20

(e) Kurva elastik dari (c)

GAMBAR 7.9. Cara Gaya dari Analisis Kerangka Kaku (Contoh Soal 7.3).

AA' : AAt + AtA2 + A2A' : BB' + 16eB + #,(T)
:+t# +rc$2).T(?)j :ff

atau, dengan mengambll m dari Gambar 7 .9e dan menggunakan cara beban-
satuan,

(cl Matau m (Ha''1t7
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(a) Kerangka yang diketahui

+ 20.8

(cl Diagram momen (e) Luas-luas M termodifikasi

GAMBAR 7.10. Kurva Elastik dan Pengecekan Kesepadanan (Contoh Soal 7.3).

u''' n : i,{ l{-!;;l;;J,1ii: ;::i: - 
3s e2

u' ;' : i;; {ll;;.'"?i.'1.*ll ?i.,*,.,,,
3) Hitung BB' dan CC' dengan menerapkan Teorema Luas-Momen II ter-

hadap A'B' dan D'C';

CC' : CC, - CtC' : l@o - !t(+)
: 

firru<zoz.s 
s) - 30e.88( l 6/3 ll : 2215 *-n,

Kenyataan bahwa BB' dan CC' adalah sama, seperti telah dihitung secara
terpisah, meyakinkan bahwa keadaan kesepadanan untuk struktur tidak ter-
tentu-tunggal telah terpenuhi.

Contoh Soal 7.4. Analisislah kerangka kaku dalam Gambar 7.1la de-
ngan menggunakan reaksi-reaksi horisontal dan vertikal di A sebagai gaya-
gaya kelebihan. Gambar diagram-diagram gaya geser dan momen dan hitung
perpindahan-perpindahan simpul dalam kurva elastik akhir.

(b) Kerangka dengan derajat lebih rendah

1k
<_

Kerangka -kerangka Ka ku

BB' :

(cl H4= 1 
k pada kerangka dengan

deraiat lebih rendah

173

BB, - BtB', : t6oA - #"*' . #"(:)

fit urrtu.r6) - 56.8e(8) + 3s.e2(16/3)I :"ti-'oo-rr,

a
$
F
F
+

ldl VA = 1 
k pada kerangka dengan

derajat lebih rendah

i

t

A z'26.94

/3. 154.94

A

o
I
)
20 f r-k,*l

GAMBAR 7.11. Cara Gaya dari Analisa Kerangka Kaku (Contoh 7.41.
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Perhatikan bahwa Lv di A akibat dafr Ho : I kip adalah sama dengan As
di,4 akibat dari vo : I kip karena M danmhanya ditukarsatu samalain-
nya dalam rumus beban-satuan. Sebuah perlakuan yang lebih umum terha-
dap Hukum Lgnturan Timbal-Balik dipaparkan dalam Bab 8.

Av di A aklbat dari (Vn: t kip)

I 175

Penyelesaian. Kerangka konsol dengan derajat lebih rendah pada Gam-

bar 7.1lb mempupyai sebuah penyangga terjepit diD dan menahan beban-

beban kerja dan dua gaya kelebihan Ha dan Ya. Lendutan-lendutan hori-
sontal dan vertikal di,4 akibat dari beban-beban kerja dapat diungkap ulang

dari hasil-hasil dari Contoh7.2:

A;a di A aklbatdari beban-beban - 
140288

tr k-ft3 (ke kanan)

Av di A aklbatdari beban-beban :'YU k-ft3 (ke bawah)
LI"

Akibat dari Ha : I kiP bekerja pada kerangJ<a dengan derajat lebih rendah,

AH di,4 akibat dari (Hn: I kiP)

| (M dalam Gambar 7 )lc)(m dalam Gambar llc) dx:J

: #"f"or a* + fi"J't'o)' o. * #"['ir-r'o.
19456 p-ff (ke kiri): 
9Er" 

N-rr \Nw \'r''

Av di A akibat dari (Hn: I kiP)

| (M dalam Gambar 7.11c)(m dalam Gambar 7 'lld) dx
-J EI

: *"J'rrox'l o. * #,J'' r-'x- 2o) dx

:trk-ft3 (ke atas)

Akibat dai Va: I kip bekerja pada kerangka dengan derajat lebih rendah,

An di A akibat dai (Vn: 1 kiP)

I (M dalam Gambar 7.lld)(m dalam Gambar'7.llc) dx:)

: #,J" trx,u) a* + fi,J'ou t-ro){-*) o*

:trk-rt3 (ke kiri)

_ I (M dalam Gambar 7.lld)(m dalam Gambar 7.lld) dx-J

- 
I lto, *r, ,r. -r I f t6

- 5EI,J o 
tx)' o* i 2EI,) o 

?zu'ax
I l2oo L rir /r-^ .+^.\: 
3EI' K-rt- (Ke atas,;

Dengan menerapkan kedua persyaratan-persyaratan kesepadanan bahwa
lendutan-lendutan horisontal dan vertikal di A dari kerangka dengan derajat
lebih rendah akibat dari beban-beban terpakai dan gaya-gaya sisa Ha dan
Va keduanya haruslah sama dengan nol.

r 140288 _ y!16 te2o* lu+ - wHn- El"v'q:o
88576 t920 r 1200

- q * rt,'n + lr+ vn: o

Dengan menyelesaikan kedua persamaan di atas,

Ht: 1.030 kips (ke kiri)
Ve: 23.196 kips (ke atas)

Dengan menerapkan hukum-hukum statika terhadap kerangka yang di-
berikan pada Gambar 7.11a

Ho:8 - 1.030 : 6.970 kips (ke kiri)
Vo: 40 - 23.196: 16.804 kips (ke atas)

M o : 40(8) + 8(8) - 16.804(20) : 47.92 ft-kips (berlawanan arah jarum jam)

Diagram-diagram bagian lepas, gaya dan momen dari kerangka yang di-
ketahui diperlihatkan dalam Gambar l.l2i, b dan c. catat bahwa proses
untuk menentukan nilai-nilai kritis pada diagram momen dengan cara men-
jumlahkan luas{uas geser, sebuah pemeriksaan diperoleh dari momen di D
yang kenyataannya adalah sama dengan 47,92 ft-kips menyebabkan tekan
pada bagian kanan daribatangDC.

I
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(d) Kurva elastik

Kerangka kerangka Kaku

Dengan menerapkan kedua teorema luas-momen terhadap B'A',

''"'n -:*2[l',;J;;#;i*i'* - t2672

EI,(BB') : EI"(BB. * BrB') : 16(81,0) - 8Ao -t *A,
: t6(2e.21) - 8(56.8e) + +(126.72)
: 688.08 k-ftr (ke kanan)

Dengan menerapkan kedua teorema luas momen dari penyangga terjepit
di D terhadap C' ,

EI"9r: Au - A., : 254.40 - 191.68

: 62.72 k-ft2 (berlawanan arah jarum jam)

Er,(cc'): *A, - #Ar: +(191.68) - +(2s4.40)
: 687.79 k-ft3 (ke kiri)

Kedua pemeriksaan kesepadanan yang diperoleh di sini adalah: l) 06,
yang dihitung dari B'C' adalah sama dengan 96, dihitung dalam DC';2) BB'
yang dihitung dari AB' adalah sama dengan CC' yang dihitung dari DC'
Perhatikan bahwa jumlah dari pemeriksaan-pemeriksaan kesepadanan harus-
lah sama dengan derajat ketidaktertentuan.

LATIHAN 7.3

Analisislah kerangka kaku dengan dua penyangga-penyangga sendi
(Gambar 7.13) dengan mempergunakan reaksi horisontal di D sebagai gaya
sisa. Rujuklah kepada Latihan 7.1 untuk lendutan horisontal di D dari
struktur dengan derajat lebih rendah akibat beban-beban terpakai. Rujuk-
lah pada Contoh 7.3 untuk diagram momen dan kurva elastik.

GAMBAR 7.13. Latihan 7.3

LATIHAN 7.4

Analisislah kerangka kaku dengan satu penyangga terjepit dan satu
penyangga sendi (Gambar 1.14) dengan mempergunakan reaksi horisontal

177

(a) Kerangka yang diketahui

+ 23.196

Diagram geser

47.52

(c) Diagram momen (e) Luas-luas M dimodifikasi

GAMBAR 7.12. Kurva Elastik dan Pengecekan Kesepadanan (Contoh Soal 7.4).

Dengan meman<lang kurva elastik yang diperlihatkan dalam Gambar
7.12c, 0p dan 0g pertama-tama dihitung dengan menerapkan Teorema Ba-
lok-Terpadu .I terhadap B' C' ; jadi

EI,9r: ttA, - lAr- *At: *t(384) - ?(95.04) - +(t27.20)
: 99.04 k-ft2 (searah jarum jam)

Er"o,: ?8A, - *A, - lAt: ?g(384) - +(9s.04) - 1027.20)
: 62.72 k-ft2 (berlawanan arah jarum jam)

oq
ao
ro

N
lr)
l.'\t

Ir

tr)

r,o30h
+

Az'95.O4

At=127 20
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di A dan reaksi momen di D sebagai gaya'gaya sisa. Rujuklah kepada Con-

toh 7.1 untuk perputaran-perputaran simpul dan lendutan dari struktur de-

ngan derajat lebih rendah akibat dari beban-beban terpakai. Rujuklah kepa-

da Contoh 7.4 untuk diagram momen dan kurva elastik.

GAMBAR 7.14. Latihan 7.4.

LATIHAN 7.5

Analisislah kerangka kaku dengan dua penyangga terjepit (Gambar

7.15) dengan memperguirakan reaksi horisontal, reaksi vertikal, dan reaksi

momen di D sebagai gaya-gaya kelebihan. Gambarlah diagram-diagram gaya

geser dan momen dan hitung perpindahan-perpindahan simpul dalam kurva
elastik akhir.

GAMBAR 7.15. Latihan 7.5.

7.5 Cara Lendutan-Kelandaian (Slope-Deflection Method) dibanding

Cara Perpindahan-Matri ks (Matrix-Displacement Method )

Cara lendutan-kelandaian dan cara perpindahan-matriks adalah hampir iden-

tik; perbedaan satu-satunya antara keduanya terletak pada apakah persama-

an-persamaan aljabar dibentuk secara konvensional atau dalam bentuk ma-

triks. Untuk memaparkan kesamaan dari kedua cara ini, adalah lebih baik

menyelesaikan notasi-notasi dalam persamaan-persamaan lendutan-kelandai-

Dalam persamaan-persamaan ini huruf-huruf "r" dan "i" merujuk kepada
ujung-ujung batang, di mana ujung batang "r" memasuki simpul A dengan
perputaran Xa , dan ujung batang')" memasuki simpul.B dengan perputar-
an Xp.

Persamaan-persamaan (7.5.1a dan b) kenyataannya adalah persamaan
matriks

{F*}r,,, : {Fo\r,1 1- [S]r, r{e}r, ,

karena batang ij dan Persamaan-persamaan (7.5.1c dan d) kenyataannya
adalah persamaan matriks

{e\2,., : lB7r, ,{X}t .,
untuk batangij.

Persyaratan-persyaratan kesetimbangan, yang jumlahnya sama dengan
derajat kebebasan atau jumlah dari perputaran-perputaran simpul yang ti-
<Iak diketahui dan lendutanlendutan, dalam kenyataannya adalah, baris-
baris dari persamaan matriks {P} : lA){F\. Dalam cara lendutan-kelandai-
an, persamaan-persamaan ini dinyatakan dalam momen-momen ujung jum-
lah {f'*}; tetapi dalam cara perpindahan matriks; persyaratan-persyaratan
yang sama dipenuhi dengan mempersamakan perlawanan {AF} yang diper-
oleh dari momen-momen ujung {f'} dengan gaya-Eaya simpul aktif {P} ke
arah-arah dari derajat kebebasan, di mana pula gaya-gaya simpul aktif ada-

l*
I
I

K erang ka-kerang ka Ka ku

an (6.6.6a dan b), seperti diperlihatkan di
pindahan matriks.

M^:M^,+Yte,-*>-,-oA t L \_A

Ma: Mou *Trr^ - ^,
Dengan merujuk kepada Gambar 7.16,
kelandaian dapat diungkapkan sebagai

F! : Fo, *Y",
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bawah, yakni ke dalam cara per-

+!<e,- ny

+ff<e,- n1

persamaan-persamaan lendutan-

(7.5.1a)

(7.5.1b)

di mana

(7.s.lcy

(7.5.1d)

2EI
* ,'t

Fl: Fo'*Tr,*Tr,

ei: Xe

ei: Xu

-AL

-AL
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lah berhadapan dengan gaya-gaya simpul yang menjepit yang diperlukan
untuk mempertahankan {X} : 0 dalam keadaan terjepit. Jadi persamaan
matriks {P} : IASATXX} berisikan persamaan-persamaan simultan dalam
cara lendutan-kelandaian.

Cara perpindahan-matriks adalah lebih baik daripada cara lendutan-
kelandaian karena yang terdahulu memisahkan beban-beban kerja dari pem-

(a) Keadaan jumlah

Kerangka-kerangka Kaku l8l

buatan matriks [AS{ ] . Bila ada beberapa keadaan pembebanan yang ha-
rus dianalisis adalah cukup diperlukan mengembangkan matriks kolom {P}
menjadi matriks persegi. Sebagai tambahan, cara perpindahan-matriks dapat
secara mudah ditulis ke dalam sebuah program komputer, dengan mengam-
bil lA] , [,Sl , [Fo ] , dan [P] sebagai masukan, dan memberikan [X] dan
IF'*] sebagai hasil.

Dalam contoh berikut, kerangka kaku, yang telah diselesaikan dengan
caru gaya dalam Contoh 7.3, sekarang akan dianalisis dengan cara lendutan-
kelandaian dan cara perpindahan-matriks. Pembaca akan mencatat bahwa
kedua cara-cara tersebut adalah sama baiknya dalam konsep maupun dalam
pelaksanaan. Ilmu Gaya Kesetimbangan akhir dan pengecekan-pengecekan
perubahan bentuk tidak dibuat lagi karena telah ditampilkan dalam contoh
yang disebut di muka.

Contoh Soal 7.5. Analisislah kerangka kaku dengan dua penyangga
sendi dalam Contoh 7.3, pertama dengan cara lendutan-kelandaian, kemu-
dian dengan cara perpindahan-matriks.

Penyelesaian. Dengan memandang bahwa kerangka yang diketahui
dari Gambar 7.17a mempunyai tiga batang dan empat simpul. derajat kebe-
basan dalam perputaran adalah empat, dengan 0a-0a-0c-0o sebagai perpu-
taran-perputaran simpul yang tidak diketahui; derajat kebebasan dari len-
dutan simpul independen adalah satu, dengan lendutan horisontal A dari
simpul C sebagai lendutan yang tidak diketahui. Kita dapat memilih lendut-
an horisontal A dari simpul B sebagai lendutan independen yang tidak dike-
tahui, tetapi kemudian persyaratan kesetimbangan haruslah dinyatakan
oleh persamaan uraian horisontal dari kesetimbangan dari simpul -8. Dengan
menggunakan Persamaan (7 .3.2).

NPs: 2j - (2f + 2h + r) - NM : 8 - (0 + 4 + 0) - 3 : I

Persamaan-persamaan lendutan-kelandaian ditulis berdasarkan tanda-
tanda pada ujung-batang dari Gambar 7.17t dan momen-momen ujung ter-
jepit dari Gambar 7.17c. Dalam Gambar 17.7c, sebuah lingkaran digambar
melingkari sebuah panah dengan arah searah jarum jam dari momen-momen
ujung terjepit negatif untuk menandakan bahwa arah yang sesungguhnya
adalah sebaliknya. Persamaan-persamaan kelandaian{endutan adalah

I

I

)'

(b) Keadaan terjepit

8'(c) Keadaan simpul-gaya

GAMBAR 7.16. Pemisahan ke Keadaan-keadaan Terjepit dan Gaya-Simpul.

Ft : -r067 + !!P(r^- *) *'#(% - *)
Fr : ,'1, 67 + -nf;ld;ffi;;* 

p DANtrJl. Walikota Mustajab. 6g
SUNARAr,^
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FI:

Ft:

(b) Tanda-tanda paila ujung batang

f^.. + 76.80

(c) Momen-momen uiung-terjepit

Persyaratan-persyaratan kesetimbangan, dalam hubungan satu lawan
satu dengan perputaran-perputaran simpul yang tidak diketahui dan lendut-
an, diperoleh dengan menambah'momen-momen berrawanan arah jarum
jam yang bekerja pada simpul-simpul A-B-C-D dan gaya-gaya di sebelah kin
yang bekerjapada simpul c dan penjumlahan-penjumlahan tersebut disama-
kan dengan nol. Jadi, dengan merujuk kepada diagram-diagram bagian lepas
dari simpul-simpul dalam Gambar 7.17d,

rr :0.
r', + FI :0.
rI + r'I :0.
rI:0.
-v: - vI : - (d.o +ri. l rr) 

- /tI -i rI) : o' \"- 16 / \ 16

Kelima persamaan simultan berikut ini diperoleh bila enam persamaan
lendutan kelandaian disubstitusikan ke dalam kelima persyaratan kesetim-
bangan. Akan diperlihatkan kemudian bahwa persamaan-persamaan ini ke-
nyataannya adalah identik dengan persamaan matriks [AS{ ]{X} : tp}.
Juga, seperti dibuktikan terdahulu dalam pasal 4.5, matriks

EI"el EI"oa EI"oc EI"ED EI.A

I +314 +318 -elt28 +10.67

2 +3/8 +714 +112 -91r28 : *1M.53

3 +112 +312 +tl4 -3164 -76.80
4 -ttlc +t12 -3164 0.00

5 -91128 -91t28 -3lu -31@ +rslto24 +4.00

r83

0.

0.

*!!P(,.-*) *ryP('"-*)
*'tp(r.-*) *Y#(u"-*)

(a) Kerangka yang diketahui

Fo2.+1O.67

for = - 1O.67

viF*
-v!

20

vr* ,,n<- '. *=l
+-x

Y5

4ok

+

r)
-i

v!

A*rt , .r{ -y 4h--

sHl .e ".Q-:,. fl;*Hl*,,- ,;' D,T 
^ ila\-/- ,"*\-5*

Frx
(d) Persyaratan-persyaratan kesetimbangan yang cocok ea ,eo,ec ,0o dan A dari C

GAMBAR 7.17. Cara Kelandaian-Lendutan (Contoh Soal 7.5):

F! : -us.2o *9#o,> +4ffte,>

rf : +76.80 + -].',11r,>+ 
41q1)

IKI:lAsarl adalah
selalu simetrik. Dengan
tan,

matriks kekakuan dari
menyelesaikan kelima

seluruh struktur dan adalah
persamaan-persamaan simul-

i

I

it

F63. -ll5.20

L
;:!(oc)
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EI,e A :' + 156' 16 k-ft2

EI,0u: +135.19k-ft,
E1,0.: - 66'93k-ft2

EI,?o: +242.95k-ftz

EI,L : +2234.8 k-ft3

Dengan mensubstitusikan nilai-nilai dari perpindahan-perpindahan simpul
ke dalam persamaan-persamaan lendutan-kelandaian,

FI : -10.67 + "1*(+rs0.r0 - ?z?-t 8)+ *(+135.19 - 22?-t 8): * 0.01 = 0.

F; : + 10.67 + *(+ tS0.t0 - zzft s) + i?(+ 135.19 - 223! 8)

: + 13.48 ft-kips

rI : -r 15.20 + 38(+r3s.le) + +8(-66.e3) : -13.47 ft-kips

FX : +76.80 + +3(+135.r9) + r02!(-66.93): +tt.+7 ft-kips

rI : 0. + *(-66.93 - zz?t 8) + #GZqZ.gs - zzlt 8) : -77.48 frkips

r;: 0. + *(-66.93 -zz?t8) +*,(+242.9s -zzft8): --0.01 =0.

Dengan momen-momen ujung akhir ini, diagram-diagrarn gaya geser dan
momen, juga nilai-nilai kritis pada kurva elastik, dapat ditentukan seperti
diperlihatkan dalam Gambar 7.10.

Bila digunakan cara perpindahan-matriks, tugas pertama adalah memin-
dahkan beban-beban melintang yang bekerja pada batang-batang ke gaya-
gaya simpul sepanjang derajat-derajat kebebasan. Hal ini dipengaruhi oleh
penggunaan keadaan terjepit di mana semua perpindahan simpul adalah nol.
seperti diperlihatkan dalam Gambar 7.18. Di simpul,4, tindakan dari sim-
pul terhadap batang untuk mempertahankan Xr :0 adalah 10,67 ft-kips
berlawanan arah jarum jam; jadi gaya aktif P1 terhadap simpul adalah
10,67 ft-kips searah jarum jam atau Pr : * 10,67 ft-kips. Di simpul.B, tin-
dakan dari simpul terhadap kedua ujung batang untuk mempertahankan
Xz: 0 adalah ft-kips berlawanan arah jarum jam dan 10,67 ft-kips, atau
jumlahnya adalah 104.53 ft-kips; jadi gaya aktif P, pada simpul adalah
104.53 ft-kips searah jarum jam atau Pz : * 104.53 ft-kips. Sama halnya
Pt : - 7 6,80 ft-kips dan Po : Q.

Gaya aktif Pr harus diperoleh di simpul C karena pada permulaan Xt
diambil sebagai lendutan horisontal pada simpul C. Dalam pengertian ini
harus ada kesetimbangan horisontal di simpul.B dalam keadaan terjepit. Ja-

di dalam Gambar 7.18c, jumlah dari gaya-gaya aktif ke kanan disimpul C
adalah Ps : * 4,0 (dari batang CB) + 0,0 (dari batang CD) : * 4,0 kips.

K era ng k a -k erangka Ka ku

(a) Kerangka yang diketahui

40k

r85lil

Pz-Xz

(b) Angka-angka P-X

Pr xt

oo)''u'o ul^ "=*Ho.{lD*, qo*F:T' . r.ro.67-
11 1o.67

ila o

rEl
;HIoHl*oo

\-/'to.67

^ to67t,Al
?* (c) Keadaan teriepit ( X1 = fr= X3= X4 . X5 =Ol

GAMBAR 7.18. Matriks ipl datam Contoh 7.5.

Pr = f 10.67
Pz= t 104.53

P3= - 76.80

Pc' O.

Ps= + 4.O r:
-o.
^ob

Matriks statika [,4 ] mengungkap kesetimbangan antara gaya-gaya sim-
pul aktif {P} dan perlawanan yang dilakukan oleh momen-momen ujung
batang {F}. Perhatikan bahwa {r} adalah berbeda dengan {F*} dari hu-
bungan {F*} : {fr} + {r'}. Kelima persamaan statika, dalam hubungan
satu lawan satu dengan derajat-derajat kebebasan, dapat dinyatakan dengan
mengamati diagram-diagram bagian-lepas dari simpul-simpul dan batang-
batang dalam Gambar 7 .19, jadi

Pr: Fr

P2: F2* F3

Pr: Fa* F5

P+: Fa

D _ Ft+F2 Fs+F6
"----lo-- 16

li

n
--
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Ft-ct F* -ac

Fs-€s

Fa'€c

(b) Angka-angka F-e

K erangka-kera ng ka Ka ku

Pz-Xz Ps'Xt

(a) Angka-angka P-X (b) Angka-angka F-e

(c) Hanya rrrO (d) Hanya I. lO (e) Hanya ,Y. I O

I
4

,i/

(f ) Hanya X. tO (g) Hanya X5 lO

GAMBAR 7.20. Matriks [8] dalam Contoh Soal 7.5.

Matriks perubahan bentuk [.8] rnengungkapkan putaran-putaran ujung
batang (sudut searah jarum jam diukur dari sumbu batang sampai ke garis-
sirlggung kunra elastik) akibat dari tiap perpindahan simpul. Akibat-akibat
ini dapat secara mudah diperoleh dengan mengamati diagram-diagram per-
pindahan simpul dalam Gambar 7.2O; jadi

187

r

(a) Angka-angka P-X

P. Fr+F2

n re \r,
q++

D

Ll-rr ^G,9 , Pr.
16 6)/ Ut rr*r"

\J*
Fg

Fr +Fz
t5

lCa

f"
!- rr +r.

l6

F,+F..+___:____:
l6

Fg+Fa

t6

*FltFe
t6 -1

/'
i/

Fl F6

fi",6,

Dalam notasi matriks, matriks statika lAl adalah

I

Ftl Fz
t6

...+E
,.o 

I

(c) Diagram-diagram bagian lepas dari
simPul-simPul

GAMBAR 7.19. Matriks [4] dalam Contoh Soal 7.5.

X I 2 3 4 5 6

I + 1.0

2 +1.0 +1.0

3 +1.0 +1.0

4 +1.0

5 _1l6
I

- i-6
_t l6 __Ll6

lAls*r:
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I
i' Dengan menerapkan perkalian matriks,

189188

lBl,,':

X 2 3 4 5

I + 1.0 _1l6

2 + 1.0 _1
16

J + 1.0

4 +1.0

5 +1.0 __L
16

6 +1.0 __L
l6

Matriks [,8] adalah sama dengan transposisi dari matdks lAl,padaPrinsip
dari Kerja Virtual. Meskipun tidak diperlukan sebagai matriks masukan in-
dependen, ini harus ditentukan secara terpisah untuk memeriksa matriks
TA1.

Matriks kekakuan batang [S] adalah, dari Persamaan (6.8.2)

[S]u,u : EI,*

[Slt]u*, : EI,*

lAsArls,s: EI"*

Dengan melanjutkan dengan prosedur yang khas dalam cara perpindahan

matriks,

{x}:lASAr)-t{P}:+-. EI,

+ 156.16

+ 135.19

- 66.93

+242.95

+2234.80

X I 2 3 4 5

+1 +* 9
TlT

2 +a r3t4 9
TZB

3 +l +,
4 +* +l
5 +* +* _3

64

6 +* +* _-3_
64

X 2 3 4 5

I +* +* _9
128

2 +t +1 +t _9t28

3 +* +tr +* __3_
64

4 +* +, _3_
64

5 _9l2a _9
128

__L
64

_3
64 +r&hX 2 3 4 5 6

I ?

T
1r

2 i I
J I L

4 t
2 1

5 1a I
1

6 1

1
I
2
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{F*} : {r.} + {r} : {r.} + [slr]{x}

K erangka-kera ng ka K a ku

(c) Judul kolom untuk distribusi momen untuk (a)

(d) Judul kolom untuk distribusi momen untuk (b)

GAMBAR 7.21. Distribusi Momen untuk Kerangka-kerangka Kaku tanpa Lendutan-

lendutan Simpul yang tak Diketahui.

simpul-simpulnya dulu clalam urutan alphabet, kemudian batang-batang
menyebar dari tiap simpul. juga dalam urutan alphabet. Jadi judul-judul
kolom untuk distribusi momen dari kerangka-kerangka kaku dalam Gambar
7.21a dan b akan seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 7.21c dan d.
Bila sebuah simpul eksterior adalah sebuah penyangga sendi, cara faktor ke-
kakuan dimodifikasi dan mornen ujung terjepit dimodifikasi yang dibicara-
kan dalam Pasal 6.13 juga berlaku. Sama halnya, pemeriksaan pada distri-
busi momen yang dibicarakan dalam Pasal 6.12 harus dilakukan.

Bila derajat kebebasan NPS pada lendutan-lendutan simpul independen
tidak sama dengan nol, distribusi momen untuk kerangka kaku dapat dila-
kukan dalam (l + NPS) tahapan-tahapan. Pada tahapan pertama, semua
derajat-derajat kebebasan di lendutan simpul ditahan dengan memberikan
penyangga-penyangga khayal seperti halnya di B dan C dalam Gambar
1.22b, distribusi nlomen dijalankan, dan gaya-gaya penahan Ru, dan R,,,
dapat diperoleh. Pada tahapan kedua, dapat diperoleh scbualt himpurtatt
momen ujung terjepit akibat dari lendutan simpul sebarang A, ,.iitlankart
distribusi momen, dan hitung gaya-gaya pembebas P,, datt /),,,sc1tct'litli-
perlihatkarr dalam Gambar 1.22c. dari molncll-rnolncn rr.lrrrrg lcrjcpit yrrttg

disetimbangkan. Tahap ketiga rnulai dengan scbtrah hirnprrrrirrr rlrrri rrrorrcrt'
nlomen ujung terjepit konsisten dengan scblrnrrrg lt'ntlrrllrrr sirrrprtl A., rlrut

l9t
F

- 10.67-

+ 10.67

- I15.20

+ 76.80

0.00

0.00

+ 10.67

+ 2.81

+ 101.73

+ 0.67

- 77.48

0.00

0.00

+ 13.48

t3.47

77.47

77.48

0.00

Adanya sedikit perbedaan' antara pasangan nilainilai angka da'"i F!-F! atau
Ft-Ft adalah akibat dari kenyataan bahwa empat atau lima angka di bela-
kang koma dipergunakan dalam perhitungan-perhitungan dengan tangan
dalam soal ini.

LATIHAN 7.6

Analisislah kerangka kaku dari Latihan 7.4 (Gambar 7.14) dengan satu
penyangga terjepit dan satu-sendi, pertama dengan cara lendutan-lrelandaian,
Kemudian dengan cara perpindahan-matriks.

LATIHAN 7.7

Analisislah kerangka kaku dari Latihan 7.5 (Gambar 7.15) dengan dua
penyangga-penyangga terjepit pertama dengan cara lendutan-kelandaian,
kemudian dengan cara perpindahan matriks.

7.6 Cara Distribusi Momen

Cara distribusi momen, seperti telah diterapkan pada balok-balok malar
boleh diterapkan secara baik pada analisis kerangka-kerangka kaku tanpa
lendutan-lendutan simpul yang tidak diketahui. Andaikan kedua kerangka
kaku diperlihatkan dalam Gambar 7.21 dianalisis dengan cara lendutan
kelandaian atau cara distribusi momen, pergeseran-pergeseran simpul simpul
yang tak diketahui hanyalah perputaran-perputaran saja. Distribusi momen
memperkenankan perputaran simpul-simpul dalam langkah-langkah berta-
hap guna mengimbangi momen-momen disimpul pada keadaan terjepit.
Pada penyusunan tabel distribusi momen, adalah lebih mudah mencatat

t
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(al Kerangka kaku yang diketahui (b) T

(c) Tahapan kedua

(d) Tahapan ketiga

GAMBAB 7.22. Distribusi Momen dari Kerangka-kerangka Kaku dengan Lendutan-
lendutan Simpul yang tidak Diketahui.

Eaya-gaya pelnbebas Pr2 dan Prr, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar
7.22d. yang dihitung dari mornen-momen ujung terjepit setelah dislribusi
mon"ren. Tiutp nronren ujung terjepit yang disyaratkan dalarn kerangka yang
diberikan pada 7 .22a adalah sama dengan jumlah dari nilainya dalam Gam-
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I

bar 7.22b, sebuah nilai bandingkL yang tidak diketahui kali nilainya dalam

Gambar 7 .22c, dan sebuah nilai banding k2 yang tidak diketahui berapa

dikali nilainya dalam Gambar 7.22d. Rasio yang tidak diketahui k1 dan k2

dapat ditentukan dari kondisi:

kf tt + k2Prr: Roy

kf^ + k2P22: Rs2

Jumlah aktual dari A1 dan Ar, bila diperlukan, dapat diperoleh dari mo-
men-momen ujung terjepit dalam Gambar 7.22c dan d, yang adalah k1 dan

ft, dikalikan dengan momen-momen ujung terjepit yang dipergunakan pada

permulaan dari distribusi momen pada tahap kedua dan ketiga. Sama hal-
nya, tiap perputaran simpul pada kerangka yang diketahui pada Gambar
7.22a, dapat diperoleh dari jumlah nilainya dalam Gambar 7.22d, karena
nilai-nilai tersebut disuguhkan secara jelas dan dalam prosedur pemeriksaan

dari tiap tabel distribusi momen. Jadi dalam ploses-proses distribusi momen
seperti telah diuraikan secara garis besar, tidak hanya momen-momen ujung-
batang, tetapi juga perpindahan-perpindahan simpul (termasuk perputaran-
perputaran dan lendutan-lendutan) dapat diperoleh. Seluruh distribusi
momen, pada hakekatnya, adalah sebuah prosedur relaksasi yang terdiri
dari penyelesaian persamaan-persamaan simultan pada caralendutan-kelan-
daian atau perpindahan matriks.

Contoh Soal 7.6. Analisislah kerangka kaku dengan penyangga-pe-

nyangga dua sendi dalam Contoh 7.3 atau 7.5 dengan cara distribusi mo-
men. Dapatkan momen-momen ujung terjepit juga perputaran-perputaran

simpul dan lendutan-lendutan dalam proses-prosesnya.

Penyelesaian. Karena derajat kebebasan pada lendutan simpul inde-
penden dari kerangka kaku yang diketahui diperlihatkan dalam Gambar

7.26b adalah satu, hanya dibutuhkan satu penyangga khayal saja dalam

tahap pertama seperti diperlihatkan dalam Gambar 7.23b. Distribusi mo-

men tahap-pertama diperlihatkan dalam Tabel 7.1, di mana cara faktor ke-

kakuan dirnodifikasi dan momen ujung-terjepit dimodifikasi diperguna-

kan. Perhatikan bahwa ketelitian dua angka di belakang koma dipakai pada

penyusunan dalam Tabel 7 .1. Gaya penahan Rs disyaratkan pada penyang-

ga khayal dihitung seperti diperlihatkan dalam Gambar 7 .23c, dengan mem-
pergunakan momen yang disetimbangkan dalam Tabel 7.1.

Nilai absolut dari momen-momen terjepit pada ujung-ujung dari sebuah

batang yang menahan sebuah lendutan lateral A, seperti diperlihatkan da-

lim Gambar 7.23d, adalah 6EIA|L2. Jadi, momen-momen ujung terjepit

ahapan

+

i

t
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Ro'6.142r

-

(c) Gaya penahan, Bo tah.ap pertama

(e) MUT konsisten akibat dari a

lO 75.55 P= lO.555k

Kerangka- kera ng ka' Ka k u

konsisten yang bekerja pada kedua kolom-kolom yang dipergunakan pada
tahap kedua haruslah dalam nilai bandin g 6E (31 

")A 
I | 62 terhadap 6E (21 )A I

162 , atau 3 berbanding 2. Nilai-nilai sebarang sebesar * 27O dan * 180, se-
perti diperlihatkan dalam Gambar 7.26e, dipergunakan pada permulaan dis-
tribusi momen tahap-kedua diperlihatkan dalam Tabel7.2. Gaya pembebas
P dihitung sebagai dalam Gambar 7.23f dengan menggunakan momen-
momen yang diseimbangkan dalam Tabel T .2.

Nilai banding k yang disyaratkan dihitung dari persamaan

Ro: kP
atau

l9s

+

rO

o

l)et.ta

SH
3E

Ll:3.u'

(a) Kerangka yang diketahui

16 ss.::

5.833k
G

,J 33.so

z.ogqk

7.:Ro:
P ##:o58re

Lendutan simpul yang sebenarnya A dapat dihitung dari rumus
ujung terjepit yang merujuk baik ke kolom kiri maupun kanan, jadi

gW: 
0.s8le(270) atau 

g#: 
0.s8re(180)

diperoleh

^ 2234.s . .A - 
--- - k-ft3^-q

Momen-momen ujung-terjepit untuk kerangka yang diketahui pada Gambar
7.23a dapat diperoleh dengan menjumlahkan tahap pertama dalam Tabel
7 .l dan 0,5819 kali yang dari tahap kedua dalam Tabel T .2. Seperti diperli-
hatkan dalam Tabel 7.3, momen-momen tersebut (0, + 13,47, - 13,47,
+ 7''l ,46, - 77,4, 0) cocok dengan hasil-hasil dari Contoh 7 .3 atat 7.5).
Sama halnya, putaran-putaran simpul adalah jumlah dari yang terdapat
pada akhir Tabel 7.1 dan 0,5819 dari apa yang terdapat pada akhir dari Ta-
bel 7 .2. Seperti diperlihatkan dalam Tabel 7.3, nilai-nilai tersebut (+ 156,1,
+ 135,2, - 66,9, + 242,9) cocok dengan hasil-hasil dari Contoh 7.3 atau
7 .5.

momen

t5 M=_ftt;Y C"
I ,,,' EliLJ\-,, H(?7ia L /,r.94

MUT akibat dari perpindahan mendatar

o
F
A'

I

, 4.722r

(d) Gaya pembebas P, tahap kedua

GAMBAR 7.23. Cara Distribusi.Momen (Contoh Soat 7.6).

qtzzh
LATIHAN 7.8

Analisislah kerangka kaku dengan satu
penyangga sendi dari Latihan 7.4 (Gambar
momen.

penyangga terjepit dan satu
7.14) dengan cara distribusi-

(b) MUT, Tahap pertama



TABEL 7.1. Distribusi Momen, Contoh 7.6, Tahap pertama.

Simpul A B C D

Batang AB BA BC CB CD DC

EI
T 3r6 3

15 * 5,U t6
a

T6

fln.r 3 3 4 4 2 2

T"".Dimod. 2.25 4 4 1.5

FD Dimod. 0.3600 0.5400 0.7273 0.2727

MUT -10.67 +10.67 -115.20 +76.80

MUT Dimod.
PENY.

+16.00
+35.71

- 1 15.20

+ 63.49
+76.80

-55.86 -20.94

co
Bal +10.05

27.93
17.88+

+31.74

-23.08 - 8.66

PLP
Peny + 4.r5

11.54

7.39+
+ 8.94

- 6.s0 - 2.M

PLP
Peny + 1.17

- 3.25

+ 2.08
+ 3.70

- 2.69 - 1.01

PLP
Peny + 0.48

1.34

+ 0.86
+ 1.04

- 0.76 - 0.28

PLP
Peny + 0.14

0.38
+ 0.24

+ 0.43

- 0.31 - o.12

PLP
Peny + 0.06

0.r6
0.10+

+ o.t2
0.09 - 0.03

PLP
Peny + 0.01

0.04
+ 0.03

+ 0.05

- 0.04 - 0.01

PLP
Peny + 0.01

0.02

+ 0.01
- 0.02

+ 0.01 + 0.01

.tl1 Setimbang 0.00 +67.78 - 67.78 +33.s0 -33.50 0.00

Perubahan +10.67 +57.1I + 47.42 -43.30 -33.50 0.00

- | Perubahar -28.56 - 5.33 + 21.65 *23.71 0.00 +16.75

Jumlah -17.89 +51.78 + 69.07 -67.01 -33.50 +16.75

3EIT 9
16

9
15 I I i i

. Jumlaho:Tiltrt -31.81 +92.0s + 92.@ -89.35 -89.36 +4.66

It TABEL 7.2. Distribusi Momen, Contoh 7'6, Tahap Kedua

Simpul A B c D

Batang AB BA BC CB CD DC

EI
Z ft 1

T6 t ,t ?6, k

fl n"r 3 3 4 4 2 2

EIn"t. Dimod.
L

2.25 4 4 1.5

FD. Dimod 0.3500 0.6400 0.7273 o.2727

MUT -270.O0 -270.00 -180.00 -180.00

MUT Dimod
PENY

- 135.00

+ 48.60 +86140 +65.45
- 90.00

+ 24.55

PLP
Peny - 11.78

+32.72

-20.94

+43.20

-31.4 - 11.78

PLP
Peny + 5.66

- 15.71

+10.05
-1o.47
+ 7.62 + 2.85

PLP
Peny t.37

+ 3.81

2.4
+ 5.02

- 3.65 1.3'l

PLP
Peny + 0.65

- t.82
+ l.l7 - 1.22

+ .89 + 0.33

PLP
Peny 0.16

+ .44
.28

+ .58
.42 0.16

PLP
Peny + 0.08

.2t

.13+
.14

+ .10 + 0.u

PLP
Peny 0.02

+ .05
.03 o.o2

PLP
Peny + 0.01

.a
+ .01

.o2
+ .01 + 0.01

M Setimbang 0.00 - 93.33 +93.33 +75.55 - 75.55 0.00

Perubahan +270.@ +t76.67 +93.33 +75.55 +104.45 +180.00

-1} Perubahan - 88.34 - r 35.00 -37.78 -46.66 - 90.00 - 52.22

Jumlah +181.66 + 41.67 +55.55 +28.89 + 14.45 +127.78

3EI-T f6 f-a
3
1

3
1

3x
3
a

^ Jumlah
H--" - 3EIIL +322.9 + 74.08 +74.07 +38.52 + 38.53 +340.7
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TAgeL7.3. Momen-momen Setimbang dan Perputaran-perputaran Simpul, Contoh 7.6'

sitttpul A B C D

gatanE AB BA BC CB CD DC

g?env. (tahap l)
I ?env. (tahap 2)

0.00
0.00

+67.78
*54.31 -67.78

+54.31
+33.50
+43.96

-33.50
-43.96

0.00
0.00

y Setimb. 0.00 +13.47 -13.47 +77.46 -77.46 0.00

g (fahao Pertama)
g lTahao kedua)

- 31.81

+r87.90
+92.05
+43.11

+92.09
+43.10

- 89.3s
+22.4r

-89.36
+22.42

+4.66
+198.25

0 +156.11 +135.16 +135.19 -66.94 -66.94 +242.91

LATTHAN 7.9

|,nalisislah kerangka kaku dengan dua penyangga terjepit dari Latihan

7 .5 (Gambar 7.15) dengan cara distribusi-momen.

1.7 Catatan Penutup

Daflonganan terhadap balok-balok statik tidak tertentu dalam bab yang baru

ij, tetatr dikembangkan terhadap analisis kerangka-kerangka kaku statik

iiJaf tett"ntu. Pada cara gaya, gaya-gaya kelebihan telah dipilih daigaya'

"r-u6 
eksternal. Pada hal-hal tertentu, dapat lebih baik menggunakan mo-

firp-mom"n ujung terjepit sebagai gaya-gaya kelebihan, tetapi pengembang-

". ini akan ditunda pada studi yang lebih lanjutan. Pada pendekatan cara-

l-roindahan, cara-cara lendutan-kelandaian dan perpindahan matriks adalah

'*lntut tu^4 pada kedua cara-cara perpindahan-perpindahan simpul, terma-

,l[ n".putaran-perputaran dan lendutan-lendutan, dapat diperoleh dengan

firgyelesaikan sebuah sistem persamaan-persamaan linear. Distribusi mo-

men sekati lagi diperlihatkan sebagai sebuah prosedur relaksasi dari penyele-

,riu,, p"rtu*aan-persamaan linear pada cara perpindahan.

i

I

I

t

I

t

Teorema-teorema
Energi

8.1 Energi-Kerja dibanding Cara-cara Geometrik-Fisik

Dalam analisis struktural tingkat-pertama yang hanya menyangkut beban-

beban statik saja dalam rentang elastik dan linear, satu di antara dua pende-

katan yang umum terhadap penyelesaian dari sebuah persoalan dapat dipi-

lih: cara energi-kerja (work-energy method) atau cara geometrik fisik (phy'

sical geometric method). Dalam buku ini, Prinsip Kerja Virtual telah digu-

nakan untuk menurunkan cara beban-satuan untuk mendapatkan lendutan-
lendutan dari rangka, balok dan kerangka-kerangka kaku dalam Pasal 3.6,

5.7, dan 7.2. Hal ini telah juga dipergunakan untuk membuktikan hubung-

an transposisi antara matriks statika dan matriks perubahan bentuk dari
rangka, balok dan kerangka-kerangka kaku dalam Pasal4.5, 6.7 dan 7.5. Pa-

da kesempatan lain, dalam Pasal7.4, Hubungan Lendutan Timbal-balik te-

lah dipaparkan dengan menggunakan cara beban-satuan. Selain ulasan-ulas-

an pendek tentang penggunaan-penggunaan dari atau rujukan-rujukan ter-
hadap konsep-konsep energi-kerja, pendekatan fisik geometrik telah diguna-

kan pada sebagian besar dari buku teks dasar ini sehubungan dengan pokok-
pokok seperti persamaan perpindahan-simpul untuk lendutan rangka, cara

luas-momen , cara-cara gaya dan perpindahan, juga seperti cara-cara lendut-
an-kelandaian dan distribusi momen.

Sejauh ini hanya menyangkut struktur-struktur sederhana seperti rang-

ka, balok, dan kerangka-kerangka kaku pendekatan geometrik fisik dapat

diandalkan secara khusus untuk penyelesaian persoalan-persoalan; cara'cata
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energi kerja digarap secara bersamaan guna lebih menyemarakkan dan meng-

haluskan prinsip-prinsip yang terlibat. Akan tetapi bila analisis-analisis

struktur kemudian dikembangkan pada struktur-struktur pelat atau kullt
kerang, terutama pada cara elemen terbatas yang baru dan populer, cara

energi kerja menjadi satu-satunya pendekatan yang dapat diambil, karena

formulasi secara pasti dan persamaan-persamaan kesetimbangan dan kese-

padanan ternyata sulit bahkan dapat dikatakan tidak mungkin.
Tujuan dari bab ini adalah mengumpulkan teorema-teorema energi yang

lebih penting dalam satu tempat dan pemaparan dari penerapan-penerap-

annya pada rangka, balok dan kerangka-kerangka kaku. Meskipun hasil-

hasil yang sama dapat diperoleh dengan cara geometrik-fisik untuk struktur-
struktur sederhana ini, keyakinan dan kebiasaan seseorang dengan teorema-

teorema energi dapat dibina sampai suatu tingkatan tertentu sekarang iuga
sedemikian rupa sehingga penggunaan-penggunaan lebih lanjut pada masa

yang akan datang untuk struktur-struktur pelat dan kulit kerang akan dapat
dikuasai.

8.2 Prinsip Kerja Nyata

Prinsip Kerja Nyata (Principle of Real Work) dapat dinyatakan sebagai:

"KerJa eksternal yang dilakukan pada sebuah benda elastik linear haruslah

sama dengan kerja internal (kadang-kadang juga disebut sebagai energi re-

gangan, oleh karena itu dinamakan cara energi-kerja atau teorema-teorema
energi) yang tersimpan di dalam benda."

Pl

,h:
P2_t,:f,

t4 Y
F5

J:
I
R2 {

(o) (b) (c)

GAMBAR 8.1. Kerja Eksternal dan Keria lnternal untuk sebuah kuda-kuda.

.:0I

Bila benda elastik linear merupakan kuda-kuda dua dimensi sepcrli rlr
perlihatkan dalam Gambar 8.1, jumlah kerja ekstemal yang dikerjakan prrtlrr

benda tersebut adalah (*PrX, + +P2X2) dan jumlah kerja internal ylng
disimpan di dalamnya adalah (lF1e, + lFre, + . . . + *Furu); atau scca-
ra umum

Teorema teorema Energi

(8.2.3)

Pr-Xr

E(+P,X'):

'tt

(8.2.1)
J -NF

E(tP,X,): 2, GF,e)
j:t

Bila benda elastik linear adalah sebuah balok atau sebuah kerangka
kaku seperti diperlihatkan dalam Gambar 8.2, jumlah kerja ekstemal yang
dikerjakan pada benda tersebut adalah (*PrX, + +PzX2) dan jumlah kerja
internal yang disimpan di dalam bendatersebutadalah Z(*o*e, *lr,,7*r)
yang diintegral b kali seluruh luas dua dimensi dA : dydx; atau secara

umum

(8.2.2) E (*P,X,) - t {*o.,. * lc *,t*") bdA

Peran serta terhadap kerja internal oleh tegangan-tegangan geser rxl dan re-
gangan-regangan lxy dan dengan tegangan-tegangan normal o, serta regang-

an-regangan e, akibat gaya aksial pada batang, adalah kecil dan oleh karena
itu tidak ditinjau dalam buku teks elementer ini. Jadi bagian kanan dari Per-
samaan (8.2.2) menjadi

il+ff)(ff)oa,a.
rt Mz dx_1- J, zEI

Pr- xr

b

GAMBAR 8.2. Keria Eksternal dan Kerja lnternal
rangka Kaku.

Pz-xz

untuk sebuah Balok atau sebuah Ke-
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Tak banyak yang dapat diperbuat untuk menghasilkan sebuah bukti al-
jabar umum untuk Prinsip Kerja Nyata, selain mcnyatakan bahwa bila te-
gangan internal dan regangan (misalnya [i-e dalam Gambar 8.1 dan or-€,-
r,;,1"1, dalanr Garnbar 8.2) dalam kenyataannya adalah tanggapan yang
"benar" atau "dianggap" akibat sebuah himpunan penerapan P-X,kerja
eksternal haruslah sama clengan kerja internal menurut Hukum Konservasi
Kerja dan Energi. Tetapi dalam kejadian-kejadian rangka selama anggapan
tingkat pertama bahwa perpindahan-perpindahan ujung melintang tidak me-
rubah panjang batang dipegang tegah. Kebenaran dari Persamaan (8.2.1)
dapat dipahami dengan melihat bahwa jurnlah kerja yang dilakukan oleh
gaya resultante nol yang bekerja pada masing-masing dari keempat simpul
yang diperlihatkan dalam Gambar 8.lc adalah nol; jadi, dengan mencatat
bahwa kerja yang dilakukan oleh gaya-gaya F yang bekerja pada simpul ada-
lah selalu negatif. r

[*PrX, - *G-,)(bagian dari e, ) - +(F.r)(bagian dari e2) -*trrXbag-
gian dari er)l + l*PrX, -*(f ,Xbagian lain dari er)-]1fo;lbagian dari

eq) * *(f, Xtagian dari es )l * t- *(f rXbagian lain clari ez) - i(f )iftiu-
giarr lain dari ea) - *tpuXbagian dari e u)l + t- *(F, XUugian lain dari er )

- *(prXbagian lain dari e) - {1}'u;lUagian lain dari eu)l : 0

dari mana

iPrX, + +PzX2 : *Ffr -f gFre, ... * lFueu

Konsep ini dapat dikembangkan ke Gambar 8.2 tetapi kita harus condong
untuk melayangkan khayal kita untuk menghadapi batang malar dua di-
mensi, daripada sejumlah tertentu simpultimpul dan batang-batang yang di-
bebani secara aksial.

Bila hanya ada sebuah beban sebenamya yang bekerja pada sebuah
struktur, komponen dari lendutan di titik penerapan dan arah dari beban
dapat ditentukan dengan Prinsip Kerja Nyata.

Contoh Soal B.l. Tentukan dengan Prinsip Kerja Nyata, lendutan
pada ujung bebas dari sebuah balok konsol prismatik yang menahan beban
terpusat pada ujungnya.

Penyelesaian. Dengan menggunakan Persamaan
pada Gambar 8.3.
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GAMBAR 8.3. Lendutan dari sebuah Balok Konsol.

diperoleh

. PL3a--
3EI

Contoh Soal 8.2. Dari penyelesaian kuda-kuda statik tidak tertentu
dalam Contoh 4.2, seperti diperlihatkan sepenuhnya dalam Gambar 4.6,
hitung dan bandingkan angka-angka kerja eksternal dan kerja internal.

Penyelesaian

Kerja Eksternal: t+(9X41.08) + +(18X109.03)l x l0-3
: l166.13 x l0-3in.-kips

Kerja Internal : +17.73(7.73\ + 11.88(11.88X2) + 1.27(1.27) + ttlzZ;

+ 1.69(6.76) + Z.tt(4.22) + 4.81(9.62)

+ 17.69(35.38)l x 10-3

: 1166.05 x l0-3 in.-kips (periksa)

LATIHAN 8.1

Tentukan, dengan Prinsip Kerja Nyata, lendutan di bawah sebuah beban
terpusat yang bekerja di tengah-tengah sebuah balok sederhana prismatik.

LATIHAN 8.2

Dari penyelesaian dari kuda-kuda statik tertentu dalam Latihan 4.1, hi-
tung dan bandingkanlah secara numeris kerja eksternal dan kerja internal.

8.3 Prinsip Kerja Virtual

Prinsip Kerja Virtual telah disebut dalam Pasal 3.6, 5.7 dan 7.2 sebagai:
Kerja eksternal dan internal, yang masing-masing dikerjakan oleh gaya-gaya

(8.2.3) dan merujuk

P2L3

6EI
+pA : f, M, d* _ i, (-px)2 dx
' Jo 2EI Jo 2EI
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dalam "keadaan setimbang" lewat perubahan bentuk dari sebuah "keadaan
sepadan," haruslah sama.

Sebuah keadaan setimbang berarti bahwa ada kesetimbangan sempurna
dari struktur secara keseluruhan atau sebagian. Misalnya, dalam keadaan se-

timbang dari Gambar 8.4a, didefinisikan bahwa dua P dan enam F adalah
dalam keadaan setimbang;bagaimana F dapat ditentukan adalah di luar per-
soalan. Sama halnya dalam Gambar 8.5a tegangan normal o* dan tegangan

Eeser rxy pada semua titik telah didefinisikan dan di manapun selalu ada
kesetimbangan terus-menerus; sekali lagi bagaimana nilai-nilai o, dan r,,
dapat diperoleh adalah di luar persoalan.

X1 - kompone n dari AA'

\ X2 - komponen dari BB'
\r

Teo rema-teorema E nerg i

Sebuah keadaan sepadan berarti bahwa di mana-mana di dalam struktur
terdapat perubahan bentuk yang sepadan sempuma. Misalnya, dalam keada-

an sepadan dari Gambar 8.4b, kedudukan terpindahkan A'-B'-D' dari kedu-
dukan-kedudukan asl\ A-B-D telah didefinisikan yang menghasilkan kompo-
nen-komponen perpindahan X, dan X2 dalam arah-arah dari P, dan Pr,
dan pertambahan-pertambahan panjang e1 sampai e6 dalam batang-batang.
Sama halnya dalam Gambar 8.5b, bentuk yang telah mengalami perubahan
bentuk dari struktur telah didefinisikan, yang menghasilkan komponen-
komponen perpindahan-perubahan X, dan X2, danregangan-regangan nor-
mal dan geser €x dan 7r, .

Hasil kali dari salah satu gaya eksternal dalam keadaan setimbang dan
komponen perpindahan yang sesuai dalam keadaan sepadan memiliki per-

samaan dengan definisi tentang kerja tetapi di sini bukan kerja sebenarnya
yang dilaksanakan, jadi dinamakan kerja virtual. Jumlah dari semua hasil
kali termasuk semua gaya dalam keadaan setimbang didefinisikan sebagai

kerja virtual eksternal jumlah, atau mudahnya dirujuk sebagai kerja ekster-
nal. Sama halnya, jumlah keseluruhan, baik hasil-hasil kali dari jumlah ter-
tentu dari gaya-gaya internal dalam keadaan setimbang dan perubahan-
perubahan bentuk yang sesuai dalam keadaan sepadan (seperti dalam Gam-
bar 8.4) ataupun integrasi dari hasil kali malar fungsi-fungsi dari tegangan
internal dan regangan-regangan (seperti dalam Gambar 8.5), adalah didefi-
nisikan sebagai kerja virtual internal jumlah, atau secara lebih sederhana di-
narnakan kerja in ternal.

Bahwa Prinsip Kerja Virtual adalah benar dapat dituangkan dengan
alasan penalaran sebagai berikut: Misalkan gaya-gaya eksternal P, dan P2
pertama-tama diterapkan terhadap struktur, misalnya, seperti dalam Gam-
bar-gambar 8.4a atau 8.4b. Kemudian misalkan keadaan sepadan dari Gam-
bar 8.4b atau 8.5b disupersisikan pada struktur yang telah berubah bentuk
dari Gambar-gambar 8.4a atau 8.5a. Selama sifat bahan adalah linear elas-
tik dan analisis derajat pertama diasumsikan (para pembaca disarankan un-
tuk rneninjau kembali Pasal-pasal 1.2 dan I .3), gaya-gaya dan perubahan-
perubahan bentuk dari struktur hasil hamslah sama dengan jumli h dari kea-
daan-keadaan terpisah. Karena kerja nyata eksternal dan kerja nyata inter-
nal haruslah sama tidak saja dalam tiap-tiap dari kedua keadaan terpisah
tetapijuga dalam keadaan tergabung, kerja eksternal dan kerja internal yang
dilaksanakan oleh gaya-gaya dalam keadaan setimbang selama "mengada-
kan" perubahan-perubahan dalam keadaan sepadan selama superposisi ha-
ruslah sama;jadi Prinsip dari Kerja Virtual.

Bila hanya ada sebuah gaya eksternal saja dalam keadaan setimbang,
konrponen perpindahan dalam arah gaya tersebut dalam keadaan sepadan
dapat diperoleh dengan menerapkan Prinsip Kerja Nyata, dari sini, cara
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(a) Keadaan setimbang

GAMBAR8.4. Keadaan-keadaan

(b) Keadaan sepadan

Setimbang dan Sepadan dari sebuah Rangka.

(a) Keadaan setimbang

GAMBAR 8.5. Keadaan-keadaan Setimbang dan Sepadan dari

(b) Keadaan sepadan

sebuah Kerangka Kaku

I

I

l

I
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beban-satuan untuk rangka (Pasal 3.6), balok-balok (Pasal 5.7), dan kerang-
ka-kerangka kaku (Pasal 7.2).

8.4 Hubungan Transposisi antara Matriks Statika dan
Matriks Perubahan Bentuk

Dari Pasal-pasal 4.5, 6.7 dan 7.5, matriks statika dan matriks perubahan
bentuk dari rangka, balok-balok dan kerangka-kerangka kaku telah didefi-
nisikan dan hubungan transposisi antara keduanya telah dipaparkan. Se-
buah bukti terpadu untuk hubungan ini dapat dilakukan dengan menerap-
kan Prinsip Kerja virtuaf terhadap sebuah keadaan setimbang yang diuta-
makan oleh kolom ke i dari matriks statika IAI dan sebuah keadaan sepa-
dan diutarakan oleh kolom ke i dari matriks perubahan bentuk [B] sebagai
berikut:

lAf*r^*r: lBlrr,r. :

Karena X; adalah satu-satunya perpindahan ekstemal yang tidak sama de-
ngan nol dalam keadaan sepadan, jumlah kerja virtual eksternal adalah
(Ai1F1)(Xi). Karena $ adalah satu-satunya gaya intemal dalam keadaan se-
timbang, jumlah kerja virtual internal adalah (F)(Bi1x). Dengan memper-
samakan kerja eksternal dan internal,

(AiFj)(x): (Fj)(Bjl)

Teo rem a -teo rema E nerg i

Dengan merujuk ke
tual eksternal dan kerja

dari mana
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rangka dari Gambar 8.6, persamaan antara kerja vir-
virtual internal dapat diungkapkan dengan

(AB\)(x): (r')(83t&)

Art: Btr

(a) Angka-angka P-X, NP = 5 (b) Angka-angka F'e, NF = 6

AztFt ActFt

(c) Keadaan setimbang, hanya F3 + (d) Keadaan sepadan, hanya X1 * 0

R1

dari mana

Jadi,

A,r: Bii

[A]: lBrl

X l

I AU

2 Azi

I Aij

NP A*r,

X I

I 8,,

2 8,,

j 8,,

NP B*r,

GAMBAR 8.6. Prinsip Kerja Virtual yang Diterapkan pada sebuah Kuda-kuda.
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A* dan,B,. keduanya secara terpisah diamati sebagai (- cos rx). Bukti
yang khas dapat dibuat dalam persoalan ini dengan memantapkan bahwa
kerja yang dilakukan gaya resultante nol yang bekerj a pada simpul ,4 (Gam-
bar 8.6e) sepanjang perpindahan X, haruslah sama dengan nol.

Dengan merujuk kepada kerangka kaku dari Gambar 8.7 persamaan
antara kerja virtual eksternal dan kerja virtual internal dapat diungkapkan

(a) Angka-angka P-X, NP=3 (b) Angka-angka F - e, NF = 6

Teorema-teorema E nerg i 209

sebagai

(A31F)(X3): (4XB'rXr)

Setiap A3' dan Bil dapat ditentukan secara mandiri menjadi (- llLsd).
Di sini ,43' diperoleh dengan menerapkan 2F*: 0 terhadap simpul B,te-
tapi Be adalah perputaran yang berlawanan arah jarum jam dari sumbu-

sumbu batang, karena nilainya pun adalah (- llLso) karena sumbu-sumbu

batang berputardalam arah sesuai arah jarum jam akibat darj x3, yang meng-

ikuti persamaan

€s:

Sebuah bukti yang khusus untuk pelsamaan kerja virtual dalam keadaan ini
dapat dijalankan dengan mengamati bahwa kerja yang dilaksanakan oleh

gaya resultante nol yang bekeda pada batang cD (Gambar 8.7e) yang men-

jalani perputaran benda kaku haruslah sama dengan nol.

8.5 Teorema Energi Kebalikan

Teorema Energi Kebalikan dapat dinyatakan sebagai: "Kerja eksternal atau

internal, yang dikerjakan oleh gaya-gaya eksternal atau resultante-resultante

tegangan internal dalam sebuah sistem-P, yang menjalani perpindahan-per-

pindahan atau perubahan-perubahan bentuk yang sesuai dalam sebuah sis-

tem-Q, haruslah sama dengan kerja eksternal atau internal yang dikerjakan

oleh gaya-gaya eksternal atau resultante-resultante tegangan internal dalam

sistem-Q, yang menjalani perpindahan-perpindahan atau perubahan-peru-

bahan bentuk yang sesuai dalam sistem-P." Agar supaya teorema ini dapat

dipertahankan kebenarannya, analisis cara derajat pertama harus diasumsi-

kan dan sifat bahan haruslah elastik lienar (lihat Pasal-pasal 1.2 dan 1.3).

untuk membuktikan teorema di atas, maka kita bayangkan bahwa sis-

tem-P diterapkan pertama pada benda elastik linear yang menyebabkan

perubahan-perubahan bentuk (AP), dan hasil kerja eksternal atau internal

dapat dinyatakan secara simbolis sebagai LrP(aP). Kemudian sistem-Q di-

tambahkan, yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk tambahan

(A});dan kerja eksternal atau internal menjadi

(8.5.l) w : +P(AP) + *Q(LQ) + rllg;
karena gay a-gay a-P "membonceng gratis" selama perubahan-perubahan ben-

tuk (A0). Akan tetapi bila sistem-Q telah diterapkan pertama-tama dan

kemudian ditambah oleh sistem-P hasil kerja eksternal'atau intemal adalah

xr-*

'.xt tlI 18' ,lJ1r'
Atsfs

(c) Keadaan setimbang, hanya F5 * 0 (d) Keadaan sepadan, hanya X3 # 0

GAMBAR 8.7. Prinsip Kerja Virtual yang diterapkan pada sebuah Kerangka kaku. (8.s.2) w : *Q(AQ) + *P(aP) + 0(aP)
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Karena jumlah kerja internal dalam benda elastik linear di bawah kedua sis-
tem-P dan Q haruslah sama tanpa memandang urutan penerapannya, maka
penyamaan Persamaan (8.5.1 ) dengan Persamaan (8.5.2) memberikan

(8.5.3) P(^Q): Q(^P)

Persamaan (8.5.3) adalah Teorema Energi Kebalikan.
Bila hanya ada sebuah beban satuan tunggal pada setiap sistem-p dan e

dan notasi 6pp dipergunakan untuk menyatakan lendutan di p akibat dari
sebuah beban satuan di @, maka dengan menerapkan Teorema Energi Keba-
likan pada tiap-tiap kejadian dari Gambar 8.8, dapat kita peroleh

atau,

(8.5.4)

(l.oxdoP): (l.oxdPo)

6pp: 6r9

(a) Sifat keterbalikan antara dua perpindahan linear

t.o ft-t

G
(b) Sifat keterbalikan antara *buah perpindahan putaran dan sbuah perpindahan linear

(c) Sifat keterbalikan antara dua lendutan rangka

GAMBAR 8.8. Hukum Lendutan-lendutan Kebalikan.

Teorema-teorema E nerg t

Persamaan (8.5.4) adalah Hukum Lendutan-lendutan Kebalikan yang me-

nyatakan bahwa lendutan di Q akibat sebuah beban satuan di P adalah sama

dengan lendutan di P akibat sebuah beban satuan di O. Pembaca dirujuk ke

Pasal 7.4 dimana Hukum Lendutan-lendutan Kebalikan dipaparkan dalam
cara beban-satuan dalam mendapatkan lendutan-lendutan, jadi dengan me-

nunjuk pada Gambar 8.8a dan b,

, f (mr)(mr) dxupo 
) nt

A - l@P)(m')dxuep_ 
) ft

dan,

6ep: 619

Dalam kejadian dengan rangka seperti diperlihatkan dalam Gambar 8.8c,
dengan cara beban-satuan,

6ro: E Freo: >,ry*
6er: E Foer: >,ry*

dan,

6sr: 6re

Menurut sejarahnya, Hukum Lendutan{endutan Kebalikan diciptakan
atas nama Maxwell* pada tahun 1864 dalam usahanya untuk menentukan
lendutan rangka dengan cara beban-satuan, tetapi Teorema Energi Kebalik-
an secara lebih umum adalah hasil kerja dari Betti*# pada tahun 1872.

Contoh Soal8.3. Tunjukkan bahwa Teorema Energi Kebalikan berla-

ku bagi sistem-sistem gaya dari Gambar 4.6c dan Gambar 4.6h serta j.

Penyelesian Sistem-sistem gaya dari Gambar 6.6e dan Gambar 4.6h
serta j diperlihatkan lagi dalam Gambar 8.9a dan b dan disebut sistem-sis-

tem P dan Q.

P * LQ: (9)(41.08) + (18X109.03)l x l0-3 : 2.332 in.-kips

Q * Lp: t(ex57.94) + (18)(13e.33) - (12.46xss.92)l:2'322 in'-kips

* History of Strength ol Materiols, oleh S. P. Timoshonko, McGraw-Hill Book Company, 1953,

hal 207.
+* l)ari surtrbcr yflng sanra, haI.320.

2tt
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(+30,-55.92)

(+ 4 t.08,+ 6.76 )
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Jadi,

dan,

(8.6.1)

P* LQ: Q* LP

KuX,* X,: K,,X,x X,

K,i: Kt,

Angka-angka ditunjuk dengan anak panah di simput-simpul adalah perpindahan simpul dalam 10-3 rn.

(a) Sistem? (b) Sistem-o

GAMBAR 8.9. Teorema Energi Kebalikan Diterapkan pada sebuah Rangka.

8.6 Hukum Gaya Kebalikan dibanding
Hukum Lendutan Kebalikan

Dalam Pasal 4.5 telah dibuktikan dengan bantuan aljabar matriks bahwa
gaya eksternal dibanding matriks perpindahan simpul lKl : IAS$ I ada-
lah sebuah matriks simetri. Bahwa K,, dan K1i adalah sama dapat dibukti-
kan dengan menerapkan Teorema Energi Kebalikan terhadap sebuah sistem
P di mana hanya Xj + 0 dan sebuah sistem-Q di mana hanya Xi+0 seperti
diperlihatkan di bawah:

l,(l : IASAT]:

Persamaan (8.6.1) dapat disebut Hukum Gaya Kebalikan yang menyatakan
bahwa gayapada derajat kebebasan ke-i akibat dari sebuah perpindahan ke-i
satuan adalah sama dengan gaya pada derajat kebebasan ke-7 akibat dari se-

buah perpindahan ke-i satuan. Karena kenyataannya matriks [r(] meng-

ungkapkan gaya-gaya eksternal dalam elemen-elemen perpindahan-perpin-

dahan, maka disebut matriks kekakuan struktur (structure stiffness matrix).
Karena inversi dari sebuah matriks simetrik adalah juga simetrik, ma-

triks [6] : [1(-t ] adalah simetrik. Bahwa 6,7 dan 61; adalah sama adalah di-
tunjukkan oleh Hukum Lendutan Kebalikan (atau Perpindahan-perpindah-
an). Karena kenyataannya matriks [6] : [K-1 ] mengungkapkan perpin-
dahan-perpindahan dalam bentuk gaya-gaya, maka disebut matriks kelen'
turan struktur (structure flexibility matrix).

8.7 Perluasan dari Sifat Bahan Nonlinear

Meski sifat bahan adalah nonlinear, argumentasi-argumentasi yang disuguh-
kan pada bab-bab yang terdahulu akan tetap juga dapat diterapkan jika da-
pat kita bayangkan, pertama-tama, keadaan setaraf (di mana nilai-nilai P-X
eksternal dan F-e internal diketahui) yang dinyatakan dalam titik besar

pada kuna tegangan-regangan pada Gambar 8.10b. Keadaan yang terjadi
sekejab ini dapat dipandang linear asalkan hanya pertambahan-pertambahan
yang sangat kecil yang sepadan dari perpindahan-perpindahan eksternal AX
dan perubahan-perubahan bentuk internal Ae ditarnbahkan pada keadaan

setaraf.

(a) Linear (b) Tidak linear

GAMBAR 8.10. Sifat Bahan Linear dan Nonlinear.

t
3.85r nu ru']*.o., ''lu*

co
cooo

l---

c
oo
cooo
F

k

X
P I l

I

I K,, Kj

J K,, K,,

NP

Sistem-Q Sistem-P
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Prinsip Kerja Virtual akan menjadi: "Bertambahnya kerja eksternal dan
kerja internal, yang masing-masing dikerjakan oleh gaya-gaya dalam 'keada-
an kesetimbangan setaraf' dalam melewati perubahan-perubahan bentuk
yang sangat kecil dari sebuah 'keadaan sepadan setelah pertambahan'harus-
lah sama." atau dalam bentuk simbolik

(8.7.1) xP(A.r) - IF(Ae)

Juga akan terdapat rnatriks kekakuan struktur langsung [K'] pada kea-
daan setaraf, yang akan mengungkapkan pertambahan gaya-gaya kecil AP
dalam elemen-elemen perpindahan-perpindahan yang sangat kecil AX. Sama

halnya matriks kelenturan struktur-langsung [6'] akan mengungkapkan per-
pindahan-perpindahan kecil AX dalam elemen pertambahan gaya-gaya kecil
AP.

8.8 Energi Potensial dan Energi Potensial Pelengkap dibanding
dengan Energi Regangan dan Energi Regangan Pelengkap

Telah dinyatakan dalam Pasal 1.4 bahwa setiap struktur dapat dianggap
sebagai rakitan dari pegas-pegas (seperti halnya pada sebuah rangka atau
suatu pemarnpatan dari sejumlah tak berhingga pegas-pegas kecil (seperti
halnya pada sebuah balok). Untuk rangka dari Gambar 8.11a, yang terdiri
dari enam pegas-pegas nonlinear dan menahan dua gaya eksternal, definisi
dari keadaan setaraf di mani himpunan nilai-nilai P-X dan F-e telah dicapai
lewat jalur-jalur yang khas dapat digambarkan dengan Gambar 8.1lb dan c.

Jumlah kerja eksternal yang dilakukan terhadap kuda-kuda adalah jumlah
dua luas di bawah dua kurva P-X dari Gambar 8.1 lb, dan jumlah kerjain-
ternal adalah jumlah dari enam luas di bawah enam kurva F-e pada Gambar
8.11c. Dengan menerapkan Prinsip Kerja Nyata terhadap rangka non-linear
ini.

leilt+-- ------)i
i= 1 sampaidengani=6

(c)
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(8.8.1 ) >(2luas di bawah 2 P-X) : 2(6 luas di bawah 6 kurva F-e)

Kerja ekstemal yang dilakukan terhadap sebuah benda juga disebut
sebagai energi potensial (PE); dan kerja internal yang disimpan di dalam
benda disebut sebagai energi regangan (SE). Keduanya adalah sama; masing-

masing daripadanya memiliki arti fisik, dan keduanya diperlihatkan pada

luas-luas yang diarsir tegak dalam Gambar 8.1lb dan c.

Luas-luas sebelah kiri dari kurva-kurva P-X atau F-e dalam Gambar
8.1lb dan c, masing-masing daripadanya dibatasi oleh sumbu vertikal dan
garis horisontal lewit titik besar, tidak memiliki arti fisik, tetapi merupakan
bagian-bagian pelengkap dari segi-segi empat tersebut dan memiliki satuan-
satuan dimensi seperti kerja dan energi. Istilah energi potensial'pelengkap
(complementary-potential energy) (CPE) dipergunakan untuk menyatakan
jumli h dari luas-luas sebelah kiri dari kurva-kurva P-X, istilah energi re-
gangan-pelengkap (complementary-strain energi) (CSE), adalah jumlah dari
luas-luas sebelah kiri kurva-kurva F-e. Perlu dicatat bahwa jumlah energi
potensial-pelengkap tidaklah perlu sama dengan jumlah energi regangan-
pelengkap. Kegunaan dari konsep energi pelengkap akan diterangkan dalam
Pasal 8.10.

8.9 Teorema Castigliano Pertama

Castigliano* pada tahun 1879 menerbitkan dua teorem ayangberhubungan
dengan struktur-struktur linear; kemudian Engesser** pada tahun 1889

menjadikan teorema-teorema ini lebih umum dan membuatnya lebih dapat
diterapkan baik untuk kejadian-kejadian linear maupun nonlinear.

Teorema Castigliano Pertama dapat dinyatakan sebagai: "Turunan par-

sial dari energi potensial, atau energi regangan, sehubungan dengan sebuah

perpindahan pada sebarang titik pada sebuah struktur, adalah sama dengan
gaya dalam arah perpindahan," atau, dalam bentuk simbol

(8.e.1)

Bukti dari teorema ini dapat dibuat sebagai berikut: Tinjaulih balok
konsol yang menahan dua gaya-P seperti diperlihatkan dalam Gambar 8.12a,
yang keadaan setarafnya diperlihatkan dalam Gambar 8.12c dan d. Definisi-
kan matriks kekakuan struktur langsung [r('] (yang dimampatkan dari
matriks 4 kali 4 yang lebih umum, yang mencakup baik kelandaian maupun
lendutan) sebagai

* ilislorv o.i Strcngtlr oj Matcrials, olclr S. 
-[intoshr:nko, Mc(iraw-llill Book ('o.. 1953. hat. 200.

** Dari surnbcr 1'ang sarna, hal. 292.

o(PE) d(sE)
dx, dx, - t

{{

GAMBAR 8.11. Sebuah Kesetimbangan setaraf.
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lK'l:

(a) Keadaan setaraf

(b) Keadaan pertambahan kecil (c) Jejak p1 (d) Jejak P2

GAMBAR 8.12. Teoreha Castigliano pertama.

Misalkan keadaan pertambahan kecil dari Gambar 8.12b ditambahkan pada
keadaan setaraf dari Gambar 8.12a. Energs potensial pertambahan kecil
A(PE) dapat diamati dari Gambar 8.12c dan d sebagai

L(PE): Pr(AXr)
dari mana

(8.e.2)

Energi potensial pelengkap pertambahan k'ecil A(CPE) dapat diamati dari
Gambar 8.12c dan d sebagai

L(CPE): X,(AP,) + X2(LP')

Karena hanya AX | + O,

L(CPE): x{K;Ax) + Y2(K2AX)
dari mana

(8.e.3)

Teorema -teo rem a E nerg i

Persamaan (8.9.2) kenyataannya adalah identik dengan Persamaan

(8.9.1) bila kita dapat membayangkan subskrip "1" sebagai subskrip i,dan
sekaligus berpikir secara umum bahwa mungkin ada gayagaya P yanglain
tetapi perpindahan kecilnya adalah tidak sama dengan nol hanya pada koor-
dinat ke i. Persamaan (8.9.3) secala mandiri tidak berguna, tetapi akan

menjadi Persamaan (8.9.2) dalam sebuah struktur linear karena energi po-

tensial pelengkap (cPE) akan sama dengan energi potensial (PE) dan ele-

men-elemen K!, dan K!, haruslah invarian sedemikian sehingga menjhdi-

kan bagian kanan dari Persamaan (8.9.3) sama denganP, dalam keadaan se-

taraf.
Teorema Castigliano Pertama, seperti disuguhkan oleh Persamaan

(8.9.1(, adalah berguna untuk memperoleh matriks kekakuan dari sebuah

elemen struktural, pertama dengan mengungkapkan regangan energi di da-

lam elemen dalam perpindahan-perpindahan simpul pada derajat kebebasan;

kemudian, sebuah diferensiasi parsial terhadap X; akan memberikan gaya P,

dalam semua perpindahan simpul.
Energi regangan dalam sebuah elemen balok linear dapat dinyatakan

dalam momen lentur dengan Persamaan (8.2.3) sebagai

sE -- + ly4") EI

atau, dalam turunan kedua dari kurva elastik sebagai

(8.e.4)

Contoh Soal 8.4. Untuk balok konsol dari Gambar 8.13a, dapatkan

ungkapan-ungkapan untuk M dan P sebagai fungsi-fungsi dari 0 dan A de-

ngan menganggap bahwa persamaan garis elastik adalah pangkat tiga (yang

pada kenyataannya adalah benar) dan kemudian menerapkan Teorema Per-

tama Castigliano.

Penyelesaian. Sebenarnya penyelesaian terhadap soal ini, seperti diper-
lihatkan dalam Gambar 8.13d, dapat disusun langsung dari Gambar 6.21

dan Gambar 7.26d, yang disuguhkan kembali di sini sebagai Gambar 8.23b
dan c. Perhatikan bahwa cara-cara pertama dan kedua yang diperlihatkan
dalam Gambar 8.13b dan c cocok dengan kolom-kolom pertama dan kedua,
.dalam matriks kekakuan dari Gambar 8.13. Perhatikan pula pematuhan

konvensi tanda yang ketat yang dipergunakan dalam Gambar 8.13a di mana

P-A adalah positif bila ke bawah, dan M-0 adalah positif bila sesuai arah
jarum jam.

2t7

lq

n t,l2-.r2
sE'- t I rtl2-l ,t*' -l \clx'l

d( PE\\ ,- D
dX, -' '

'S?: KrrXr * K;,X,

Keadaan setaraf

Keadaan setaraf
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?Et _

-g 
,/L t'/)

( (Lihat Gambar 6.21)

:

Cara pertama: 0 lO, A=O

Teorema-teorema E nerg i

', 
:'; I:Wf ,. : + I:(2a, 

* 6aox)2 dx

EIf 402 t20L l2|2f:zLL--D-- L')
Dengan menggunakan Teorema Pertama Castigliano

4EIO 6EIAI-
'LL2
6EIA I2EIAI-
L2,L1
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6ET ^

-U
Lz

(b)

e

M . 4ET+ --7- 6ET- -G-

P 6€I--v- . 12EI
'L3

(d) Matriks kekakuan (c) Cara kedua:6=9,619

GAMBAR 8.13. Matriks Kekakuan dari sebuah Balok Konsol.

Bila dipergunakan Teorema Pertama castigliano, kita harus mengung-
kapkan energi regangan alam unsur-unsur 0 dan A, atau dalam soalini, ke-
empat bilangan konstan sebarang a1 sampai dengan aa dalam persamaan
pangkat tiga dari kurva elastik

!:arlazx*arxz*aoxt
harus diungkapkan dalam ungkapan-ungkapan 0 dan A. Dengan mengguna-
kan keempat syarat batas dalam Gambar 8.13a sebagai berikut: l) bila x :
0, y : O, 2) bllar : 0, dyldx : 0, 3) bilax : L, y :A, dan 4)bilax : L,
dyldx : 0, keempat bilangan konstan a1 sampai dengan aa dapat diungkap-
kan dalam ungkapan-ungkapan 0 dan A sebagai:

at:0
az: 0

03Lo3: _ 
L+ L,

.0 2La4: +D_ 
L3

Energi regangan dalam balok konsol dapat diperoleh dengan mengguna-
kan Persamaan (8.9.4), jadi

Hasil-hasil ini adalah identik dengan yang ada pada Gambar 8.13d, yang se-

belumnya telah diperoleh sebagai dalam Gambar 8.13b dan c dengan cara

geometrik-fi sik (yaitu luas-momen).

LATIHAN 8.3

Nyatakan momen-momen ujung searah jarum iam Mi dan M1 yang harus

diterapkan pada sebuah balok prismatik dengan dua ujung sendi dinyatakan

dalam perputaran-perputaran ujung searah jarum iam Qi dan Q1, dengan

menganggap bahwa persamaan dari kurva elastik adalah pangkat giga (hal

mana kenyataannya adalah benar demikian) dan kemudian menerapkan

Teorema Pertama Castigliano.

8.10 Teorema Kedua Castigliano

Teorema kedua Castigliano dapat dinyatakan sebagai: "Turunan parsial dari

energi potensial-pelengkap, atau energi regangan-pelengkap, sehubungan de-

ngan sebuah gaya pada sebarang titik pada sebuah struktur, adalah sama de-

ngan perpindahan dalam arah gaya," atau, dalam bentuk simbolik

*:ry:
D _ d(sE) _
'- dL -

(8.10.1)
o(cPE) _d(csE) _ x

dP, dP; t

Bukti dari teorema ini dapat dibuat sebagai berikut: Tinjaulah balok

konsol yang menahan dua gaya P seperti diperlihatkan dalam Gambar 8.14a,

yang keadaan setarafnya diperlihatkan dalam Gambar 8.14c dan d. Tentu-

kan matriks kelenturan struktur langsung [6'] sebagai
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I 6',,, 6',,,

2 6',,, 6',r,
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dari mana

(8.10.2)

ld'l :
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L(CPE): XI P)
dari mana

(8. r0.3)
d(cPE)

-xl

Persamaan (8.10.3) pada kenyataannya adalah identik dengan Persama-
an (8.10.i), bila kita dapat membayangkan subskrip "l" menjadi subskrip i,
dan sekaligus berpikir secara umum bahwa mungkin ada gaya-gaya P yang
lain tetapi gaya tambahan adalah tidak nol hanya pada koordinat ke i. Per-

samaan (8.10.2) secara mandiri tidak berguna, tetapi akan menjadi Persa-

nraan (8.10.3) dalam sebuah struktur linear karena energi potensial (PE)
kemudian akan sama dengan energi potensial pelengkap (CPE) dan elemen-
elemen 6,,, dan 6'r, hamslah invarian sedemikian menjadikan bagian kanan
dari Persamaan (8.10.2) sama dengan X, dalam keadaan setaraf.

Teorema Castigliano kedua, seperti disuguhkan oleh Persamaan (8.10. I ),
adalah berguna untuk memperoleh matriks kelenturan dari sebuah unsur
struktur pertama dengan mengungkapkan energi regangan-pelengkap di da-

lam elemen dalam gaya-gaya pada derajat kebebasan; kemudian, sebuah di-
ferensi parsial terhadap P1 akan memberikan perpindahan X1 diungkapkan
dalam semua gaya-gaya.

Energi regangan-pelengkap pada sebuah unsur balok linear haruslah
sama dengan energi regangan, jadi, Persamaan (8.2.3) dapat dinyatakan
kembali sebagai

dP,

Misalkan keadaan pertambahan dari Gambar g.l4b ditambahkan pada
keadaan setaraf dari Gambar 8.14a. Energi potensial pertambahan L^(pE)
yang dapat diamati dari Gambar 8.14c dan d adalah

L(PE): PI X) + P2(LX2)

Karena lranya APt + O,

L(PE) - P,(6",AP,) * P2(6',2tLP )

W:6,,,p, t 6,,p,

Energi potensial-pelengkap pertambahan yang dapat juga diamati dari Gam_
bar 8.14c dan d adalah

(8. r0.4)

Contoh Soal 8.5. Nyatakan perputaran-perputaran searah jarum jam

@; dan 0i pada ujung-ujung dari balok prismatik dengan kedua ujungnya
bersendi yang diungkapkan dalam momen-momen ujung searah jarum jam
M, dan M1 dengan menerapkan Teorema Castigliano Kedua.

Penyelesaian. Sebenarnya penyelesaian dari persoalan ini, seperti di-
perlihatkan oleh Gambar 8.1 5d, dapat langsung dirakit dari hasil-hasil pene-

rapan Teorema Balok Gabungan I untuk balok-balok sederhana yang diper-
lihatkan dalam Gambar 8.15b dan c. Perhatikan bahwa cara-cara pertama
dan kedua diperlihatkan dalam Gambar 8.15b dan c sesuai dengan kolom-
kolom pertama dan kedua dalam matriks kelenturan dari Gambar 8.15d.
Perhatikan pula pematuhan secara ketat terhadap konvensi tanda yang di-
pergunakan dalam Gambar 8.15a di mana kedua pasang M;Qi dan M141

adalah positif bila searah dengan jarum jam.

sE:csE:+[ry

(a) Keadaan setaraf

(c) Jejak Pt

Teorema Kedua Castigl iano.

Keadaan setaraf

GAMBAR 8.14.

(d) Jejak P2
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Mi

(b) Cara pertama: lll1*O, Mi.O

(c) Cara kedua: Mi . O, Mi * O

Teorema-teo rema E nerg i

LATIHAN 8.4
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Dengan cara Teorema Castigliano Kedua, tunjukkan perputaran searah

jarum jam 0 dan lendutan ke bawah A pada ujung bebas dari sebuah balok

konsol prismatik yang dinyatakan dalam momen searah jarum jam M dan

sebuah gaya ke bawah P, keduanya diterapkan secara simultan pada ujung
yang bebas.

8.11 Penurunan Cara Beban-Satuan dari Teorema

Castigliano Kedua

Secara kronologis cara beban-satuan untuk mendapatkan lendutan rangka,

pertama-tama diusulkan oleh Maxwell* pada tahun 1864 tetapi tetap tidak

dikenal sampai kemudian diketemukan kembali secara mandiri oleh Mohr**
pada tahun 1874. Caru beban-satuan untuk rangka baru berlaku umum

untuk balok-balok dan kerangka-kerangka berkat usaha Castigliano*** da-

lam tahun 1879 lewat teorema keduanya.

Seperti telah disebutkan terdahulu dalam Pasal 8.9, Castigliano pada

tahun 1879 menggunakan turunan pamial dari energi potensial atau regang-

an potensial pada kedua teoremanya: Engesser pada tahun 1889 menekan-

kan bahwa, untuk sturktur-struktur nonlinear, penggunaan dari energi "regu-

lar,, adalah masih benar dalam teorema pertama, tetapi energi pelengkap

harus digunakan dalam teorema kedua.

Cara beban-satuan untuk mendapatkan lendutan-lendutan dalam rangka

linear dapat diturunkan dari Teorema Castigliano kedua sebagai berikut:

d(csE) d(sE) _ d (sF2L\ _,/4!\/dr\1z- '
^,: dn : -q: dP,\'2AEl-'\AEl\dP,l

- I e dalam keadaan sepaaan\/r akibat beban satuan \: t 
I vang sebenarnya /\aatam keadaan setimbane/

yang adalah Persamaan (3.6.2). Sama halnya,Qata beban-satuan untuk men-

dapatkan lendutan kelandaian pada balok-balok linear dan kerangka-kerang-

ka kaku dapat diturunkan:

d(CsE) d(sE) 6 | lMzdx\ f M(dMllP,)dx
' --^i - dP, dP, dP,\J 2EI I ) EI

f Mmdx
I-J Er

* History of Stenghth oJ Material, oleh S. P. Timoshenko, McGraw-Hill Book Company, 1953,

hal.202.
** Dari surnber yanli sama, hal.207.
x** Dari sumber Yang sama, hal. 292.

tfi tti

*i -L. TEI
L

- 6Et

(i _L
6EI

L+-rEI

(d) Matriks kelenturan

GAMBAR 8.15. Matriks Kelenturan dari sebuah Balok Sederhana.

Meskipun Teorema kedua Castigliano menyebut energi pelengkap bu-
kannya energi "regular," keduanya adalah sama untuk sebuah struktur li-
near, jadi, dengan merujuk pada Gambar 8.15a,

csr : sE : t I # : #, I:(u, - 
M' 

Y'*)' a*

_ M?L _ MjMjL _ yjL
- 6ET - 6EI - 6EI

Dengan menggunakan Teorema kedua Castigliano,

6 _d(csE) _ _M'L _ Wt'- -dttt, : - 3EI 6EI

6 _d(csE) _ _M'L _M,LdM, 6EI ' 3EI

Hasil-hasil ini identik dengan yang pada Gambar 8.15d, yang telah dipero-
leh lebih dulu dengan cara fisik-geometrik (yaitu balok-terpadu).

fl
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yang adalah Persamaan (5.7 .6) atau Persamaan (5.7 .7).

8.12 Teorema Kerja Terkecil

Teorema Kerja Terkecil dapat dinyatakan sebagai: "Gaya-gaya kelebihan
dalam sebuah struktur statik tidak tertentu adalah sedemikian rupa sehing-
ga jumlah energi regangan-pelengkap adalah minimum." Bila rujukan hanya
dibuat terhadap struktur linear, energi regangan "regular" dapat diperguna-
kan se bagai pen gganti energi regan gan-pelen gk ap .

Gaya-gaya kelebihan dalam sebuah struktur statik tidak tertentu telah
didefinisikan dalam Pasal 4.3 untuk rangka, dalam Pasal 6.4 dan 6.5 untuk
balok-balok, dan dalam Pasal 7.4 untuk kerangka-kerangka kaku. Pada ana-

lisis cara gaya, Eaya-gaya kelebihan ini harus diselesaikan dulu berdasarkan
persamaan-persamaan kesepadanan dari perubahan bentuk, dalam hubung-
an satu lawan satu dengan gaya-gaya kelebihan. Akan diperlihatkan bahwa
Teorema Kerja Terkecil akan menghasilkan sebuah himpunan persamaan
yang identik dengan persamaan-persamaan kesepadanan dalam cara gaya.

Kesahihan dari Teorema Kerja Terkecil dapat dikembangkan dengan
memandang struktur-struktur yang khas dalam Gambar 8.16. Balok statik
tidak tertentu dari Gambar 8.16 dapat dipandang sebagai sebuah balok sta-
tik tertentu dengan derajat lebih rendah dari Gambar 8.16b yang menahan
beban-beban yang diterapkan dan gay a-gaya kelebihan yang tidak diketahui
p1 dan p, . Rangka statik tidak tertentu dari Gambar 8.16c dapat dipandang

Teorema-rcorema Energi 
'Z'ZJ

sebagaisebuahrangkastatiktidaktertentudenganderajatlebihrendah
yangmenahanueuan-bebankerjadangaya-gayakelebihanyangtidakdike-
nal pr, p2 danp, di mana pasangan-pasangan gaya-gayakolinear p;pt dan

pz-Pz diterapkan sebagai iuyu-guyu tarik pada ujung dari batang-batang

yangterpotong.fur*u'f""-a"tu'x;dalamarahsebuahgayareaksikelebih-
an p, pada sebuah p"tyu'ggu yang kaku' atau jarak tumpang tindih xi da'

lam arah pasangan i^i*rii^iurit totin"ar prpi yang bekerjapada ujung-

ujung terpotong fruru.tat' sama dengan nol' maka dengan penerapan Teore-

ma Castigliano Kedua memberikan

d(csE) : 0(untuk i : I sampai i : derajat ketergantungan)(8.12.1) Y,: :dp,

yang merupakan Teorema dari Kerja Terkecil'

Karenax;adalahlendutanpadakoordinatkeidalamkeadaansetaraf
(yang *"*pukun keadaan sebenarnya yang diselesaikan)

x,: 26,,p (untuk / = I sampai i : jumlah keseluruhan dari gaya-

gaya eksternal yang bekerja pada struktur dengan de-

iajat lebih rendah yang ekivalen)'

(8.r2.2)

Turunanparsialkeduadarienergiregangan.pelengkapsehubungandengan
x; adalah

yang harus positif sehubungan dengan k:rr,vu1ul1 b1l,ryi pada sebuah cara

dasar di mana hany aPt* 0, energi potensial adalah i(Giipi)(pt)'
Dalam analisis dari cara gaya persamaan-persamaan kesepadsllofl x; : 0

untuk i = 1 sampai i : derajait"tidut t"rtentuan dipergunakan secara lang-

sung begitu saja. Kemudian lendutan-lendutan yang disyaratkan dalam ko-

ordinatkeidari,t.tt,,denganderajatlebihrendahakibatbeban-beban
kerja dan akibat ouJ iiup nilJ satuan dari gaya-gaya kelebihan yang tidak

diketahui dapat diperoleh berdasarkan cara-cata geometrik-fi sik atau beban-

satuan. Karena p"rrggt"'u"" cara beban-satuan pada cata gaya aslinya dikem-

bangkanolehMaxwelldanMohr(lihatPasals.ll),hasildaripersamaan.
p".r"utnuu.t kesepadanan dari cata gaya kadang-kadang disebut Persamaan-

p e rs dm aan M axw e ll'M oh r'

DenganmenggunakanTeoremaKerjaTerkeciluntukanalisisstruktur.
struktur statik tidak tertentu, persamaan-persamaan turunan parsial'

d(csE)

T

GAMBAR 8.16. Teorema dari Kerja Terkecil. 0p,
: 0 (untuk i : I sampai i = derajatketidaktertentuan)
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gOts'= qs'

E = 3O,OOO ksl

Angka-angka di dalam kurung adalah luas dalam inci kuadral

(a) Rangka yang diketahui (b) Gaya-gaya dalam batang-batang

GAMBAB 8.17. Penyelesaian Teorema Kerja-Terkecil (Contoh Soal 8.6).

dipergunakan secara langsung. Untuk struktur-struktur linear, energi regang-
an di dalam struktur pertama-tama diungkapkan dalam gaya-gaya kelebih-
an, kemudian persamaan-percamaan kesepadanan diperoleh dengan turunan
parsial dari energi regangan sehubungan dengan tiap gaya-gaya kelebihan di-
samakan dengan nol. Tentu saja, persamaan-persamaan yang diperoleh ada-
lah identik dengan Persamaan-persamaan Maxwell-Mohr. Akan tetapi, Teo-
rema Kerja-Terkecil adalah yang paling serasi, dan mungkin merupakan
konsep yang paling penting dalam seluruh bab tentang "Teori Struktur-
struktur Statik Tidak Tertentu."

Contoh Soal 8.6. Tentukan, dengan Teorema Keda Terkecil, persama-
an kesepadanan yang diperoleh untuk rangka statik tidak tertentu dari Con-
toh 4.I , yang diperlihatkan lagi dalam Gambar 8.17a.

Penyelesaian Dengan menggunakan gaya dalam batang LlUs sebagai
gaya kelebihan, persamaan telah diperoleh dengan caragaya dalam Contoh
4.1 menjadi

-t24.s+9.844:0
Berdasarkan Teorema Kerja Terkecil, persamaan kesepadanan adaiah

d(csE) d(sE) d f -F2L1 ^f FL tdF \1T : f : u-nlrr*] : rL-(A/l : o

Ungkapan-ungkapan untuk f'dalam Tabel 8.1 diambil dari Gambar 8.17b;
gaya-gaya ini kenyataannya adalah superposisi dari gaya-gaya akibat beban-

zLt
Teorema-teorema E nergr

TABEL 8.1. Penyelesaian Teorema Keria-Terkecil*Contoh Soal 8'6'

fitro-'in.l
rurdFl
EA\tr()No. Batang F

dr
aE

- 0.6 LO 0.9 r 0.36&
I U tUz t- 1.5 - 0.6F,

1.0
2 LoL, + 15.0

9.0 1 0.36F'
3 L,L, t-15.0 - 0.6F* --0.6 1.0

1.0
4 LrLt 1- 7.5

-0.8 4.O - s7.6 ) 2.56F,
5 U,,Lt +18.0 - 0.8F,

-0_8 4.0 * 32.O i'2.56F,
6 UzLz +10.0 - 0.8F,

2.0't' LrUt - 10.0

- 25.0 )'2.00F.
8 UrLz -12.5 r 1.0r, I 1.0 2.0

-t 2.00F"
9 LrUz 1 1.0F, I 1.0 2.0

2.0l0 UzLt -12.5

-124.5 I 9'84F,
Jumlah

20480

beban kerja dan akibat pasangan gayz-gayasisa F* d1\.f''' Perhatikan bah-

wa pada penyelesaian vurg rJturu"!_ iri'uutung kelebihan L1U2 hanya dr'

potong, tetapi tidak lip;;;"t tunr Jf"h k"r"nu itrr, butung tersebut haruslah

dimasukkan dalam tJuiasi seperti halnya batang-batang yang lainnya. Bila

batang kelebihan oit iir"gr.u" seperti dalam contoh 4.1 , persamaan kesepa-

danan ditentukan oleh persyaratan-persyaratan fisik perpindahan relatif

antara simpultimp"l';, ;;; U, haruslah sama dengan pertambahan pan-

jang dari batang.

contoh soal g.7. Tentukan persamaan kesepadanan untuk kerangka

kaku statik tertentrr dari Contoh 7 '3, yangdiperlihatkan lagi dalam Gambar

8.1 8a, dengan Teorema Kerja Terkecil'

Penyelesaian.Denganmenggunakanreaksihorisontalllasebagaigaya
sisa,.persam"u, f."."p"iun"" t"tutt diperoleh dengan cata gaya dalam Con-

toh 7.3 sebagai berikut

_rrfu r^: o

Berdasarkan Teorema Kerja Terkecil' persamaan kesepadanan adalah
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( I -Hat+

f zo.ak I r

(a) Kerangka yang di ketahu i ( b ) #n sebagai gaya kelebihar

GAMBAR 8.18. Penyelesaian Teorema Kerja Terkecil (Contoh Soal 8.7).

'##:W:ual,J%fl:o
Dengan merujuk pada Gambar 8.18b,

sE: E I5# - #rl,'l'* -ett, )'a.
* h{'tro.r, - 64 + t6Hnl2 dx

I ft2
+ zE(sr) ) o 

tte.2x - (8 - H)(16))2 dx

. f,L'nt - H)xlz dx

W:hl','l'u-\lr,,>o'
lrs

+ rtSl.l J o 
[zO.Sr, - 64 + 16H,](16) dx

lft2
+ rtSl.l J o ltS.Z* - t2.8 + t6H )(16) d-r

I ft6
+ eW,l Jo tt, - Hn.rl(-x) dx

(b) #n sebagai gaya kelebihan

r1

Teorema-teorema E nerg i

-laY!u - 40961 tt+4et.sz +-lg "n 3I t '--.--

r t6384 _2!48 H.)iL- ' '-'-"n-l
_19456H _ 20480_ 

0g "A 3
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4Og.6H ) + l-49t.52 + 614.4 H Al

LATIHAN 8.5

Tentukan persamaan kesepadanan dari rangka dalam Latihan 4.1 de-

ngan menggunakan gaya dalam batang Lr(12 sebagai gaya kelebihan dengan

Teorema Kerja Terkecil.

LATIHAN 8.6

Tentukan persamaan kesepadanan dari kerangka kaku dalam Latihan

7.3 dengan menggunakan reaksi horizontal di D sebagai gaya kelebihan de-

ngan Teorema Kerja Terkecil'

8.13 Catatan Penutup

Teorema-teorema energi yang penting dalam analisis struktural telah disu-

sun dan dibahas dalam bab ini. Hanya apabila bahan dari tujuh bab yang

pertama .diasimilasikan sepenuhnya, teorema-teorema dapat diterangkan

dengan mempergunakan beberapa pengalaman yang lampau'

Duagolonganyangterpisahtentaqgteorema.teoremakerjadanenergi
telah dipaparkan; yakni teorema yang berhubungan dengan k6rja sebenar-

nya, kei3a-virtual, hubungan transposisi dan teorema kebalikan dalam Pasal

g.z'.a*pui 8.6; dan yang berhubungan dengan kedua teorema castigliano

dalam Pasal 8.8 sampai 8.12. Kecuali Prinsip Kerja Nyata, teorema-teorema

dalam golongan pertama hanya berlaku untuk struktur-struktur linear atau

struktur-struktur tidak linear dengan pertambahan yang dilinearkan, tetapi

yang tergolong dalam golongan kedua dapat diterapkan pada struktur-struk-

tur baik linear maupun tidak linear.
Teorema castigliano Pertama adalah berguna untuk menetapkan ma-

triks kekakuan; teorema Castigliano kedua untuk matriks kelenturan' Yang

terdahulu adalah berhubungan dengan cara analisis perpindahan; yang ter-

akhir dengan cara analisis gaya. Sampai saat ini, kedua teorema Castigliano,

yang dinyatakan pertama pada tahun 1879, merupakan dasar dari Teori

Struktur-struktur.
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Garis-oaris Penqaru
dai Beban Ftidu

aruh

yang Bergera

9.1 Beban Tetap dan Beban Hidup yang Bergerak

Beban tetap pada struktur adalah beban dengan besar yang konstan dan ke-

dudukan yang tetap. Contohnya adalah berat mati dari struktur itu sendiri

dan beban dari instalasi-instalasi perrnanen seperti tembok, mesin, atau per-

lengkapan. Struktur sering juga dibangun untuk memikul beban-beban se-

perti manusia, perkakas rumahtangga, tekanan bahan cair atau lalu lintas;

beban-beban ini adalah beban-beban hidup yang bergerak karena beban-

beban tersebut mungkin berada atau tidak berada dalam suatu rentang ke-

dukan. Penentuan kedudukan kritis dari sebuah beban hidup sebarang atau

gabungan dari beberapa beban hidup yang menyebabkan sebuah reaksi eks-

ternal yang maksimum atau gaya internal, yang dapat berupa gaya aksial

dalam sebuah batang dari sebuah rangka atau momen lentur pada sebuah

penampang dalam sebuah kerangka kaku, merupakan suatu pokok yang

sangat penting dalam analisis struktur.
Akan diperlihatkan bahwa konstruksi garis-garis pengaruh adalah meru-

pakan kunci untuk penyelesaian bagi kedudukan-kedudukan kritis dari

beban-beban hidup yang bergerak.

9.2 Garis-garis Pengaruh untuk Reaksi-reaksi pada Balok-balok
Statik Tidak Tertentu

Garis pengaruh (influence line) untuk sebuah fungsi adalah grafik yang me-

nunjukkan nilai dari fungsi tersebut akibat dari sebuah beban terpusat tung-

I
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gal yang bergerak sepanjang sebuah struktur, di mana nilai dari fungsi di-
gambarkan secara langsung pada kedudukan dari beban tunggal tersebut.
Garis-garis pengaruh untuk struktur-struktur statik tertentu terdiri dari seg-

men-segmen lurus karena fungsi-fungsi (reaksi-reaksi gaya eksternal atau
gaya internal) adalah selalu linear sehubungan dengan kedudukan dari be-

ban terpusat tunggal.
Garis-garis pengaruh untuk dua reaksi R7 dan R6 pada balok konsol

dari Gambar 9.1 diperlihatkan dalam Gambar 9.lb dan c; untuk kedua
reaksi Ra dan Ma pada balok konsol dalam Gambar 9.la diperlihatkan da-

lam Gambar 9.lb dan c;dan untuk kedua reaksi R, dan Ma pada balok
konsol dari Gambar 9.1d, diperlihatkan dalam Gambar9.ledanf. Dalam
tiap kejadian garis pengaruh adalah grafik dari fungsi ketika beban tunggal
bergerak sepanjang balok. Misalnya, untuk menguji Gambar 9.1b, hanya
perlu mencatat bahwa R2 diperoleh dengan mengambil momen dari beban
satuan terhadap titik B dan kemudian membagi momen tersebut dengan

larak L. Pembaca seyogyanya berpikir mengikuti keempat garis pengaruh
yang diperlihatkan dalam Gambar 9.1 secara pelan-pelan dan berhati-hati.

(d) Balok yanq diketahui

(e) Garis pengaruh untuk 84

(c) Garis pengaruh untuk RB

GAMBAR 9.1. Garis-garis Pengaruh untuk Reaksi-reaksi dari Balok-balok Konsol malar

dan Konsol.

-r/L

L+or -f-

{a) Balok yang diketahui

(b) Garis pengaruh untuk rqA

(f) Garis pengaruh untuk M4
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Karena ordinat pengaruh pada tiap tempat adalah nilai dari fungsi aki-

bat sebuah satuan beban pada tempat tersebut, nilai dari fungsi akibat pe'

ngaruh dari beberapa beban seperti W rW 2-W 3 dalam Gambar 9 '2a dan b

haruslah

Garis-garis Pengaruh dan Beban Hidup yang Bergerak

(e.2.1) Ra: WJr * l4zlz * Wlt

(e.2.2) Ro : 
tu,@' 

rtx)(y) : ,r 
lu,v 

dx

Di sini kita dapat memandang baik w t-w 2-w x sebagai nilai banding tanpa

dimensi dengan !r'!z-!t daiam kips, ataupw W1-W'-W'dalam kips de-

ngan y r-yr-iu."Uugui'titai banding tanpa dimensi' Selanjutnya' nilai dari

fungsi akibat suatu beban terbagi rata dengan panjang tertentu seperti w

dalam Gambar 9.2c dan d adalah

Di sini kita dapat memandang baik w sebagai sebuah nilai bandingtanpa

dimensitiapfoot(kaki)danluasdaridiagrampengaruhdibawahbebanter-
iier rutu aatam ft_kips, maupun w dalam kips tiap kaki dan ordinat-ordinat

pengaruh sebagai nilai banding tanpa dimensi'' 
baris pengaruh pertama berguna untuk menentukan,padabanyak keja-

dian-kejadian dengan pengamatan visual, kedudukan kritis dari serangkaian

bebanterpusatyu,gu"'g"rakyangdiketahuibesarmaupunjarak-jarakan-
taranya,ata.rpadabebanterbagiratayangbergerakdenganpanjangterten-
tu atau panjang tanpa batas. Sekali kedudukan kritis telah didapat, nilai kri-

(a) Balok vang diketahui

(b) Garis Pengaruh untuk Il4 (d) Garis Pengaruh untuk Ba

(cI Balok Yang diketahui

+ l.o

ftI2

GAMBARg.2.PerhitunganuntukFungsi-fungsidenganGaris-garisPengaruh.
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Re

+ r.o (f) Kemungkinan kedudukan untukmaks. neg.Rg

tis dari fungsi itu sendiri dapat dihitung baik berdasarkan persamaan (g.2.1)
dan (9.2.2) maupun dengan cara-cara biasa dari analisis-analisis struktural
untuk beban-beban tetap. Disarankan untuk menghitung ini dengan kedua
cara sehingga dapat melihat bahwa didapatkan hasil-hasil yang sama.

contoh soal 9.l.' Konstruksikan garis pengaruh Ru pada balok konsol
malar dari Gambar 9.3a; dan tentukan nilai-nilai maksi-um positif dan
maksimum negatif dari R, akibat beban yang bergerak: a) tiga beban ter_
pltsat dari Gambar 9.3c untuk kedua arah: dan b) beban terbagi rata dengan
panjang tak terbatas dari Gambar 9.3d.

(a) Balok yang diketahui

-o.25
(b) Garis pengaruh untuk Bg

(c) Beban-beban terpusat yang bergerak

(d) Beban terbagi rata yang bergerak (h) Kedudukan untuk maks. pos. Bg

{e) Kedudukan untuk maks. pos. FB (i) Kedudukan untuk n

GAMBAR 9.3. Reaksi Maksimum pada suatu Balok Konsol Malar.

5h tok tok

lfi--Q' ,11*2'
+ t__l,L_--

/\----+--_-Z

(g) Kemungkinan kedudukan untuk maks. neg. Rg

1.5 k/ tt

l.5k/ tt

(i) Kedudukan untuk maks. neg. Rg

Garis-garis Pengaruh dan Beban Hidup yang Bergerak

Penyelesaian. Garis pengaruh untuk Rs diperlihatkan dalam Gambar
9.3b.

(a) Beban-beban terpusat. Kedudukan kritis untuk nilai positif maksi-
mum dari R6 ditentukan secara visual dan diperlihatkan dalam Gambar
9.3e; nilainya dihitung dengan Persamaan (9.2.1) menjadi

Maks. pos. R, :214/)': l0(1.0) ' tO(:2140) + 5(28/40)

: l0 +- 8 -t- 3.5 : i 21.5 kips

atau dengan meninjau bagian-lepas dari Gambar 9.3e,

Maks. pos. RB
momen-momen terhadap,4

-40

5(28)-r- 10(32) + 10(40)

+21.5 kips (cocok)

Karena kedudukan kritis untuk nilai maksimum negatif dari Rs dapat
berupa Gambar 9.3f maupun g, adalah perlu untuk menghitung nilai-nilai
untuk kedua kejadian tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah - 3,25 dan -3,00
kips. Jadi Gambar 9,3f memberikan

Maks. neg. RB : -3.25 kiPs

(b) Beban terbagi rata. Dari Gambar 9.3h,

Maks. Pos. R, :

dan, dari Gambar 9,3i,

r.s(40) : 130 kips

235

860

40

Maks. neg. R, : USIL'z : -#: - r.875 kips

Nilai-nilai tersebut di atas dapat diuji dengan menggunakan Persamaan
(e.2.2.).

GAMBAR 9.4. Latihan 9.1.
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LATIHAN 9.1

Dengan merujuk pada Gambar 9.4 konstruksikanlah garis-garis penga-
ruh untuk Rs dan MB yang bekerja pada balok konsol. dan tentukan nilai-
nilai maksimum positif dan maksimum negatif akibat dari beban yang ber-
gerak dari: a) tiga beban terpusat pada kedua arah; dan b) beban terbagi
rata dengan panjang tak terbatas.

9.3 Garis-garis Pengaruh untuk Gaya Geser dan Momen Lentur
pada Balok-balok Statik Tidak Tertentu

Garis-garis pengaruh untuk gaya geser dan momen lentur pada sebuah pe-
nampang yang dipilih pada sebuah balok statik tertentu dapat dikonstruksi-
kan dengan menghitung ordinat-ordinat pengaruh pada kedudukan-kedu-
dukan kritis dari satuan beban, dan kemudian menghubungkan titik-titik
kritis dengan garis-garis lurus. Misalnya, ordinat-ordinat kritis pada garis
pengaruh dalam Gambar 9.5b untuk gaya geser pada penamparlgC dari ba-

(b) Garis pengaruh untuk gaya geser di C

+f

_ -o!_
L

(c) Garis pengaruh untuk momen lentur di C

GAMBAR 8.5. Garis-garis Pengaruh untuk Gaya Geser dan Momen Lentur.

Garis-garis Pengaruh dan Beban Hidup yang Bergerak

lok konsol malar dari Gambar 9.5 adalah

I ) untuk sebuah beban satuan di -4 
'
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penampang tepat di sebelah

b

L
penampang tepat di sebelah

vc:-l*xa:-l+
2) untuk sebuah beban satuan di -8,

vc:-1*Ra--l+l:0

3) untuk sebuah beban satuan pada sebuah

kiri dari C,

Vc:Ru-l:

4) untuk sebuah sebuah beban Pada

kanan dari C,

Vc: Ru: +;

5) untuk sebuah beban satuan di D,

VC: RB:O

ordinat-ordinat kritis pada garis pengaruh (Gambar 9.5c) untuk momen

lentur pada penamPang C adalah

I ) untuk sebuah beban satuan di ,4,

Mc _ R,(c) : (_ f)u, _

2) untuk sebuah beban satuan di B,

Mc:0

alL , a

L -'L

, 
-|L

sebuah

ac-T

:(;) @-';T
3)

4)

untnk sebuah beban satuan di C,

Mc-: Ra(b)

untuk sebuah beban satuan di D,
MC :0

contoh soal 9.2. Konstmksikan garis-garis pengaruh untuk gaya geser

dan inonren lentur pada penampang B dari balok konsol malar ABCD yang

diperlihatkan dalam Gambar 9.6a; hitung gaya geser dan momen-momen

lentur maksimttm dan tuinimum di B akibat dari beban mati sebesar 0,6 kip
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(a) Balok yang diketahui

(e) Garis pengaruh untuk M6

2.1 k/fl

(b) Garis pengaruh untuk Yg

?.1 k/f1

GAMBAR 9.6. Gaya-gaya Geser dan Momen-momen Lentur Maksimum dan Minimum.

tiap ft dan sebuah beban hidup sebesar 1,5 kip tiap ft, dengan anggapan
bahwa beban hidup boleh terpotong-potong dalam segmen-segmen dengan
panjang sebarang.

Penyelesaian

(a) Gaya-gaya geser maksimum dan minimum di B. Garis pengaruh
untuk Zs dikonstruksikan seperti diperlihatkan dalam Gambar 9.6b. Kom-
ponen luas-luas Ar, A, dan A3 adalah

A,: *(-0.4X10) : -2.0
Ar: +(+0.6Xr5) : +4.s
A,: tG0.32X8) : -1.28

t

(f) Pembebanan untuk /t B maks.

(d) Pembebanan untuk Yg min (g) Pembebanan untukMg min.

Garisgaris Pengaruh dan Beban Hidup yang Eergerak 239

Pola pembebanan untuk gaya geser maksimum di B diperlihatkan dalam

Gambar 9.6c; nilainya dapat diperoleh dengan mempergunakan Persamaan

(9.2.2) sebagai

z6 maksim"* 

= 

Y;r:r;:;i'ii1;+ 
o6(-1 28)

Nilai ini harus dicek dengan menghitung gaya geser di B dari balok dari
Gambar 9.6c; atau

z6 maksimury - R, - 0.6(19,:0'6(33)(8'51 J- t'sttsxz's) 
- '25

: 13.482 - 6 : +7.482kips(cocok)

Dengan carayangsama, penerapan Persamaan (9.2.2) terhadap pola pembe-

banan dari Gambar 9.6d,

Z, minimum :2.lAt | 0.6A2 + 2.1A3

- 2.t(-2.0) + 0.6(+4.5) + Z.l(-1.28)
.: -4.188 kips

Dengan menerapkan cara konvensional terhadap balok dari Gambar 9.6d,

Zs minimum: Ra- 2.1(10) - 
0'6(33X8'5) + l's(10X20) - 1'5(8X4) 

- 2r'o
25

: 16.812 - 21.0 :. -4.188 kips (cocok)

(b) Momen-momen lentur mqksimum dan minimum di B. Garis penga-

ruh untuk /1,1s dikonstruksikan seperti diperlihatkan dalam Gambar 9.6e;

luas-luas komponen A, dan A,, adalah

A, =: L(+6)(2s): +ts
A..-. l(-3.2X8) - -12.8

Dengan menerapkan Persamaan (9.2.2) terhadap pola beban dari Gambar

9.6f ,

.446 maksimum: 2.lAt -l 0.6A2

- 2.t(+7s) + 0.6(-12.8)
: + 149.82 ft-kips

Peneriksaan dengan menggunakan bagian lepas diperlihatkan oleh Gambar
g,6f 

,
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25

-r05:+1
Dengan menerapkan Persamaan (9.2.2) terhadap pola pembebanan dari
Gambar 9.69,

Mp minimum :0.6Ar + 2.1A"
: 0.6(+7s) + 2.1(-12.8)
: + 18.12 ft-kips

Pemeriksaan dengan menggunakan bagian lepas diperlihatkan oleh Gambar
9.6e,

Rs minimum : Rz(10) - +(0.6)(10)'?

_ [0.6(33X8.s1_ 
l.s(8)(4)-l( l0) 30| 2s _l'

:4.812(10) - 30: +l8.l2ft-kips (cocok)

Jika ada kebalikan tanda antara nilai-nilai maksimum dan minimum dari
MB dan bila balok terbuat dari beton bertulang, tulangan tarik disyaratkan
pada bagian atas dan bawah dari penampang melintang di B.

LATIHAN 9.2

Dengan merujuk pada Gambar 9.7 konstruksikanlah garis-garis penga-

ruh untuk gaya geser dan momen lentur pada penampang C dari balok kon-
sol malar ABCD, dan hitung gaya geser dan momen-momen lentur maksi-
mum dan minimum di C akibat sebuah beban mati debesar 0,8 kip tiap ft
dan sebuah beban hidup sebesar 2 kips tiap ft dengan anggapan bahwa be-
ban. hidup boleh terpotong-potong dalam segmen-segmen dengan panjang
sebarang.

t2.

49

+(2.1)(10),
.s) + 1.5(25Xx8

l0l

Rr(r0)

[0.6(33L-
2s.482(

Ms maksimurlt:

2l1ro; - ros
I

.82 frkips (cocok)

GAMBAR 9.7. Latihan 9.2. GAMBAR 9.8. Ordinat Pengaruh di bawah sebuah Gaya Resultante'

Garis-garis Pengaruh dan Beban Hidup yang Bergerak

g.4 Momen Lentur Maksimum pada sebuah Penampang

dari sebuah Balok Sederhana Akibat dari sebuah Rangkaian

Paniang dari Beban-beban Terpusat yang Bergerak

Bila sebuah rangkaian panjang dari beban-beban terpusat melewati sebuah

balok serlerhana dari salah satu arah, kedudukan kritisnya dapat diperoleh

dengan cara mencoba-coba dengan bantuan dari Persamaan (9.2.1), tetapi

akan lebih seyogya bila dimungkinkan untuk menjabarkan suatu kriteria

aljabar.
Pertama, dapat diperlihatkan bahwa garis pengaruh adalah sebuah seg-

men garis lurus, nilai dari sebuah fungsi akibat dari serombongan beban-

beban roda adalah sama dengan hasil kali dari ordinat pengaruh di tempat

gaya resultante G, dan nilai dari G itu sendiri. Dengan merujuk pada Gam-

bar 9.8, dan berdasarkan definisi gaya resultante.

(e.4.1) Gi:W$r*Wzxz*W$ttWqx+

Dengan mengalikan tiap suku dalam Persamaan (9.4.1) dengan kelandaian

m dari segmen garis Pengaruh,

Gnt.t - Wrntt, i lil.ntrr* Wrntxrl Worttxo

dari mana

(9.4.2) Gl - W,l, * Wzlz -l llJt * W+/+:ZWy

| _-
lz-----
I
I

24t

l1 /q

2 7yr



242 Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks

Sekarang tinjaulah kedudukan awal dari roda Gamb ar 9.9 yang dimaju-
kan sejarak Ax ke kiri. Perubahan momen lentur di C adalah

LMc: G'(-m,L,x) * Gr(*mrL^x)

G,b G.A:-tA.r*fLr

: (?- c,)a'
dari mana

(e.4.3)
dMc :
dx ff-c,

Persamaan (9.4.3) adalah kriteria kedudukan beban untuk momen lentur
maksimum pada sebuah penampang dari sebuah balok sederhana, disyarat-
kan bahwa ungkapan (GalL - G,) berubah dari positif menjadi negatif bila
sebuah beban ditempatkan di C pertama dipandang di sebelah kanan dari C
kemudian di sebelah kiri dari C.

Sekali kedudukan pembebanan kritis diperoleh. nilai momen lentur itu
sendiri dapat dihitung baik dengan menggunakan Persamaan (9.2.1) mau-
pun dengan menerapkan cara konvensional untuk beban-beban yang tidak
bergerak.

. ob+7-

L-

GAMBAR 9.9. Garis Pengaruh untuk Momen Lentur di C
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Kriteria kedudukan, Persamaan (9.4.3), untuk serangkaian beban pada

saat bergerak di atas bentang dari kiri ke kanan telah diperoleh. Untuk men-
dapatkan momen lentur maksimum pada sebuah penampang C akibat dari
serangkaian beban yang bergerak dari kiri ke kanan, adalah hanya diperlu-
kan untuk menentukan momen lentur maksimum pada sebuah penampang

C' (simetris dengan penampang C terhadap garis tengah dari balok) akibat
dari serangkaian beban yang bergerak dari kanan ke kiri. Dalam memakai
cara ini kita tidak perlu menggambar sketsa lainnya untuk menunjukkan
rangkaian beban dalam urutan yang terbalik.

Contoh Soal 9.3. Tentukan momen lentur maksimum pada sebuah
penampang 15 ft dari penyangga sebelah kiri dari sebuah bentang 40 ft
balok sederhana yang diperlihatkan dalam Gambar 9.10a, akibat dari se-

rangkaian beban bergerak untuk kedua arah berupa enam beban terpusat
yang diperlihatkan dalam Gambar 9.10b.

Penyelesaian. Kriteria kedudukan, Persamaan (9.4.3), mensyaratkan
bahwa nilai dari ungkapan (GalL - G, ) berubah dari positif menjadi nega-

6= 5Ok

(o )

5h Bk t5k t2k 6k 4k

(c) Garis pengaruh untuk momen lentur di C (d) Garis pengaruh untuk momen lentur di C

GAMBAR 9.10. Momen Lentur Maksimum pada sebuah Penampang dari sebuah Balok

Sederhana.
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tif bila sebuah beban ro.la yang ditempatkan di penampang tersebut perta-
ma diikutsertakan dalam G, dan kamudian tidak diikutsertakan dalam Gr.
Hal ini menyatakan bahwa nilai dari GalL ha.ruslah terletak antara nilai-
nilai ekstrim dari G1. Seperti diperlihatkan oleh tabel:

Roda
dic

?r di atas.4C (tidali
termasuk roda di C

Ga G(15) 3 ^L 40 8-
?1 di atas AC (ter'
masuk roda di C

Apakah kriteria
dipenuhi?

No.2 5 18.75 13 Tidak

No.3 13 18.75 28 Ya

No.4 28 18.75 & Tidak

kriteria untuk Ms maksimum dipenuhi dengan menempatkan roda No. 3 di
C. Harus diperhatikan benar-benar bahwa tidak ada beban roda yang jatuh
di luar bentang untuk masing-masing dari ketiga kedudukan yang diperlihat-
kan dalam tabel. Akan tetapi, bila hal tersebut terjadi, tiap himpunan nilai-
nilai dari G, dan G haruslah konsisten dengan sendirinya. Dengan roda No.
3 di C, M6 maksimum dapat dihitung dengan menerapkan Persamaan (9.2. I )
terhadap garis pengaruh dari Gambar 9.10 sebagai

Mc maks: s(*Xil) + 8(i+Xit) + ls(+) + tz(fi11q) + o(if116) + +11111::,

: 2t.875 + 50.000 + t40.625 + 94.s00 + 31.500 + 16.500

: 355 ft-kips

Dengan cara konvensional untuk beban-beban tetap,

Mg maks.: R,{(15) - 5(8) - 8(5)

4([) + 6(14) + t2(2t) + 1s(2s) + 8(30) + s(2 
1rs; - ao

: 29(15) - 80 : 355 ft-kips (cocok)

Untuk momen lentur maksimum pada sebuah penampang C' 15 ft dari
penyangga kiri, kriteria kedudukan, Persamaan (9.4.3) dipenuhi dengan
menernpatkan roda No. 4 di C', diperlihatkan dengan tabel berikut:

Garis-garis Pengaruh dan Beban Hidup yang Bergerak

Roda
di c'

71 di atas Ac' Gidal
;ermasuk roda di C'l

Ga c(25) 5 ^t- 40 -8"
G1 di atas AC' ter-
rmasuk roda di C'

Apakah kriterie
dipenuhi?

No.3 t3 31.25 2E Tidak

No.4 28 31.25 40 Ya

No.5 40 31.25 46 Tidak

Dengan menerapkan Persamaan-persamaan (9 -2.1) terhadap garis pengaruh
dari Gambar 9.8d,

Ms' maks: s(+3xir) + 8(i€Xir) + ls(3+X+) + t2131+ 6(txir) + 4(+'Xtl)
:24.375 + 48.000 + ll8.125 + 112.500 + 30.000 + 12.500

:345.5 ft-kips

Dengan cara konvensional untuk beban-beban tetap,

Ms, maks.: RA(25) - 5(12) - 8(9) - l5(4)

4(s) + 6(8) + l2(ls) + ls(re) +8(24) + 5(27) 
es) _ tsz

,$0

:21.5(25) - 192: 345.5 ft-kips (cocok)

Jadi lentur maksimum di C adalah 355 ft-kips akibat serangkaian beban
bergerak dari kanan ke kiri; momen lenturmaksimum di C'adalah juga 355
ft-kips, tetapi ini adalah akibat serangkaian beban bergerak dari kiri ke ka-
nan.

LATIHAN 9.3

Dengan merujuk ke Gambar 9.1I tentukan momen lentur maksimum
pada sebuah penampang 20 ft dari penyangga sebelah kiri pada sebuah ben-
tang balok sederhana 50 ft akibat serangkaian beban bergerak dari kedua
belah arah yang terdiri dari tujuh beban -beban terpusat.
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GAMBAR 9.11. Latihan 9.3.
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Momen Lenti.rr Maksimum Absolut dalam sebuah Balok

Sederhana Akibat dari Rangkaian-Paniang Beban-beban

Terpusat Bergerak

Dalam bab yang terdahulu, sebuah cara telah dipaparkan untuk mendapat-

kan momen lentur maksimum pada sebuah penampang yang dipilih dari

balok sederhana akibat dari rangkaian-panjang dari beban-beban terpusat

yang bergerak. Dapat difahami bahwa momen lentur maksimum yaitu yang

ditentukan untuk sebuah penampang di tengah bentang akan sangat mende-

kati dengan momen lentur maksimum absolut yang dapat mungkin terjadi
pada balok akibat serangkaian beban bergerak. Akan tetapi, dapat diperli-
hatkan, bahwa momen lentur maksimum absolut harus terjadipada sebuah

beban roda bila beban roda dan gaya resultante dari serangkaian beban ter-

sebut bergerak sama dengan tengah-tengah balok.
Pandanglah persoalan untuk mendapatkan kedudukan dari roda No. 3

dalam Gambar 9.12 sehingga momen lentur di bawahnya adalah maksi-

mum. Dari Gambar 9.12, momen tersebut adalah

(9.5.1) * -G(L --s - x')x 
- (momen dari roda-roda I dan2terhadap

L roda 3)

GAMBAR 9.12. Momen Lentur Maksimum Absolut pada sebuah Balok Sederhana.

Diferensiasi Persamaan (9.5 .l ) ke arah x,

Garis-garis Pengaruh dan Beban Hidup yang Bergerak

Persamaan-persamaan (9.5.3) dan (9.5.4) menunjukkan bahwa roda No. 3

dan gaya resultante G harus berjarak sama dengan tengah-tengah balok.
Untuk menentukan momen lentur maksimum absolut pada sebuah ba-

lok sederhana akibat dari serangkaian beban-beban terpusat bergerak, mo-
men lentur maksimum di tengah-tengah balok tersebut harus ditentukan
lebih dulu. Kemudian momen lentur maksimum absolut harus terjadi di
bawah roda yang diletakkan di tengah-tengah bentang.untuk menghasilkan
momen lentur maksimum di situ. Tentu saja, roda dan gaya resultante ini
haruslah mengambil kedudukan seperti di definisikan oleh Persamaan-persa-
maan (9.5.3) atau (9.5.4).

Contoh Soal 9.4. Tentukan momen lentur maksimum di tengah-tengah
balok sederhana 40 ft yang diperlihatkan dalam Gambar 9.l3a,juga morpen
lentur maksimum absol'ut pada balok akibat enam rangkaian beban terpusat
yang diperlihatkan dalam Gambar 9.13b.

ar
Penyelesaian. Untuk momen lentur maksimum di tengah-tengah ben'

tang, kriteria kedudukan, Persamaan (9-4.3), dipenuhi dengan menempat-

AcB

(d) Kedudukan beban unluk momen lentur
maksimum ab6olut

(c) Garis pengaruh untuk momen pada tengah-tengah bontang

247

9.5

(e.s.2)

Persamaan (9 .5 .2) dinolkan,

(e.s.3)

selanjutnya menjadi

(e.s.4)

lrr-s- 2x)

L-s

dM
dx

I

I

lG=gayaresultante I a. sot

(L-s-r)-= L-s
GAMBAR 9.13. Momen Lentur Maksimum Absolut pada sebuah Balok Sederhana.



248

kan roda No. 3 di
berikut ini:
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tengah-tengah bentang seperti diperlihatkan oleh tabel

Roda
dic

G1 di atas AC (tidak
termasuk roda di C) *:*"

G r di atas AC (ter-
masuk roda di C)

Apakah kriteria
dipenuhi?

No.2 5 25 l3 Tidak

No.3 t3 25 28 Ya

No.4 28 25 40 Tidak

Dengan menerapkan Persamaan (9.2.1) pada garis pengaruh dari Gambar
9. I 3c,

Mg maks.: 5(i+Xl0) + 8(,tXl0) + l5(10) + l2(+fXl0)

+ 6(*Xl0) + 4(2txl0)
: 30 + 60 + 150 + 96 + 27 + t2:375 ft-kips

Dengan cara konvensional untuk beban-beban tetap,

Ms maks. : RA(2O) - 5(8) - 8(5)

4(6) + 6(e) + 12(16) +_15(20) + 8(25) +s(28)(20) _ 80
40

: 455 - 80 : 375 ft-kips (cocok)

Dari Gambar 9.13b, resultante G berjarak

6(3) + 12(10)-l- ls(14) + 8(le) -F s(22) : 12.2 ft
50

dari roda No. 6. Jarak s antara roda No. 3 dan G
jadi

: 50 kips adalah 1,8 ft,

L - s 40- 1.8 : r9.l ft

Dari Gambar 9.13d, momen lentur maksimum absolut pada roda No. 3 ada-
lah

Momen Maks. Absolut: 50(19.1),
- 8(s) - 5(8)

: 456.0125 - 80 : 376.0125 ft-kips GAMBAR 9.14. Garis Pengaruh untuk Reaksi pada sebuah Balok Malar Dua.Bentang

I
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Perlu dicatat bahwa momen lentur maksimum absolut sebesar 3'16,O125 ft-
kips adalah sedikit lebih besar dari momen lentur maksimum sebesar 3'75 ft-
kip di tengah-tengah bentang.

LATIHAN 9.4

Tentukan momen lentur maksimum di tengah-tengah sebuah sederhina
50 ft, juga momen lentur maksimum absolut pada balok akibat tujuh rang-
kaian beban terpusat yang diperlihatkan dalam Latihan'9.3 (Gambar 9.1 I ).

9.6 Garis Pengaruh untuk Reaksi-reaksi pada Balok-balok
Statik Tidak Tertentu.

Garis-garis pengaruh untuk struktur-struktur statik tidak tertentu, yang ber-
beda dengan struktur-struktur statik tertentu, tidak terdiri dari segmen-
segmen lurus, karena nilai dari fungsi tidaklah mudah untuk diperoleh ber-
dasarkan hukum statika sebagai sebuah variasi linear sehubungan dengan ke-
dudukan sepanjang bentang dari beban terpusat tunggal yang bergerak.
Adalah perlu untuk menurunkan sebuah persamaan dari tiap segmen malar
denghn cara analisis struktur statik-tidak tertentu sebarang yang mudah,
atau menghitung ordinat-ordinat pengaruh untuk sebanyak-banyaknya ti-
tik-titik sepanjang bentang yang perlu untuk menghasilkan sebuah kurva
pengaruh yang mulus.

Sebagai sebuah gambaran yang khas, garis pengaruh untuk Rs untuk
balok malar dua-bentang dari Gambar 9.14a diperlihatkan dalam Gambar
9.14d. Dengan analisis cara gaya, untuk sebuah beban tunggal terpusat yang

(a) Balok yang diketahui
lebih rendah

ft
(d) Garis pengaruh untuk F6 (e) Garis pengaruh untuk Rg

,tor

(c) Balok sederhana AC dengan

derajat lebih rendah

I
,,

^.,'y'
oo{o,'tdY z

.":: - -:f"
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diterapkan pada suatu
padanan dapat diamati

dari mana

(e.6.1)

6rx: Ru6",

R":6#

R":6ff

Pengantar Analisis Struktur dengan Cara Matriks

jarak x dari penyangga sebelah kiri, persamaan kese-

dari Gambar 9.1 I a, b dan c sebagai

Garis-garis Pengaruh dan Beban Hidup yang Bergerak

(a) Balot yang diketahui

(b) Garis pengaruh untuk Fa

(c) Garis pengaruh untuk Bg

(c) Garis pengaruh untuk R6 
F

GAMBAR 9.15. Kurva-kurva Elastik dibanding Garis-garis Pengaruh.

dari sebarang fungsi (reaksi, gaya geser, momen lentur statik tertentu atau

statik tidak tertentu dari kerangka-kerangka kaku, atau gaya-gaya aksial

dalam kuda-kuda statik tertentu alau statik tidak tertentu, atau tiap gaya

internal lain dalam tiap sebarang jenis struktur-struktur yang kompleks)
akan disebut pada bagian selanjutnya.

Contoh Soat 9.5. Konstruksikan garis pengaruh untuk reaksi Ra pada

balok statik tidak tertentu dari Gambar 9.17a dengan menghitung ordinat-
ordinat pengaruh pada interval-interval sejarak 10-ft, dengan catatan bahwa

ordinat-ordinat pengaruh ini adalah lendutan-lendutan pada kurva elastik
yang diperoleh dengan menerapkan sebarang gaya di.4 terhadap balok kon-
sol malar dengan penyangga-penyangga di B dan C untuk menghasilkan se-

buah lendutan satuan di 14.

251

Ordinat pengaruh ini yang diperoleh dari Persamaan (9.6.1) digambarkan di
bawah beban terpusat tunggal pada garis pengaruh untuk R6 dalam Gambar

9.14d. Akan tetapi berdasarkan Hukum Lendutan Kebalikan yang pertama

kali diperbincangkan dalam Contoh 7.4 dan kemudian dibuktikan secara

umum dalam Pasal 8.6,

(e.6.2) 6r*:6*"

Dengan mensubstitusikan Persamaan (9.6.2) ke

memberikan ordinat pengaruh untuk Rs sebagai

dalam Persamaan (9.6.1 )

(e.6.3)

yang diperlihatkan dalam Gambar 9.14e. Dengan membandingkan Gambar
9.14e dengan Gambar 9.14c menunjukkan bahwa gambar-gambar tersebut
secara geometris adalah sama kecuali bahwa semua ordinat-ordinat pada

kurva elastik dari Gambar 9.14c dibagi dengan besaran 66s supaya mengha-
silkan ordinat-ordinat pada garis pengaruh dari Gambar 9 .14e.

Dari pembahasan yang lalu dapat diamati bahwa garis pengaruh untuk
sebuah reaksi pada sebuah balok dapat diperoleh: I ) dengan menghapuskan
penyangga untuk reaksi tersebut; dan2) dengan menerapkan sebarang gaya

dalam arah reaksi tersebut untuk memperoleh sebuah lendutan satuan. Da-
lam Gambar 9.15, garis pengaruh untuk R, diperoleh dengan menerapkan
sebarang gaya di A pada balok konsol dengan penyangga-penyangga di .B

dan C; untuk Rr, sebuah gaya sebarang di,B diterapkan pada balokseder-
hana dengan penyangga-penyangga di A dan C; dan untuk R6, sebuah gaya

sebarang di C diterapkan pada balok konsol malar dengan penyangga-pe-

nyangga di,4 dan ,8. Dalam kenyataannya konsep yang sama dapat diterap-
kan dengan keberhasilan yang sama terhadap balok statik tertentu dari Gam-
bar 9.16a, atau terhadap balok tidak tertentu dari Gambar 9.l6yangmempu-
nyai derajat ketidaktertentuan lebih dari satu. Sebuah prinsip yang masih

bersifat lebih umum yang dapat diterapkan terhadap garis-garis pengaruh

^fle.
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{a) Balok yang diketahui
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(b) Balok konsol malar tanpa penyangga di A

yang diketahui, bagildr dengan 62)

GAMBAR 9.17. Garis Pengaruh untuk Reaksi di4.

Penyelesaian. Akbat dari aksi sebuah gaya sebarang I kip di,4, reaksi-
reaksi, diagram momen, kurva elastik dari konsol malar dengan penyangga-
penyangga di B dan C diperlihatkan dalam Gambar 9.17b, c, dan d. Dengan
menerapkan Teorema Balok Terpadu I terhadap kurva elastik antara B dan
C,

EITB - lluas-U di atas BC): *iZSOl = 500 k-ft2 searah jarum jam

EI|c : {(luas-M di atas BC): *tZSOl :250 k-ft2 berlawanan arah

Jarum Jam

(c) Diagram momen dari balo! konsol malar

(d) Kurva elastik dari balok konsol malar
(Untuk mendapatkan garis pengaruh untuk 84 dari balok

-&
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Dengan menerapkan Teorema Balok-konjugat II terhadap kurva elastik
antara B dan C,

. EI6s: (,E10cXl0) - (momen dari luas-M di atas 9-C terhadap 9)
: 250(10) - i(+Xl0)(+) : 2222k-ft3 ke bawah

EI6B: @10)(20) - (momen darihtas-M di atas 8-C terhadap 8)
: 2s0(20) - i(43!X20)(+) : 2778 k-ft3 ke bawah

Dengan menerapkan Teorema Luas-Momen II terhadap kurva elastik antara
titik-titik 6 danB,

EI66: l0(EI0) f (momen dari luas-M di atas 6-8 terhadap 6)
: l0(s00) + r(soxrO)(?) + +(40xl0x+)
: 7333 k-ft3 ke atas

Sama halnya,

EI6s: 18667 k-ft3 ke atas

EI64:33000 k-ft3 ke atas

EIil: 49333 k-ft3 ke atas

EI62 : 66667 k-ft3 ke atas

Dengan menerapkan Teorema Luas-Momen I antara A dan B,

EI|A: EI|u + (Luas-M di atas.4.B)

: 500 + +(50X50) : 1750 k-ft2 searah jarum jam

Dari Gambar 9.17 d,

EI6t: EI6z+ l0(EI0) = 66667 + 10(1750)

: 84167 k-ft3 ke atas

Er60: Er62+ 20(Er0):66667 + 20(1750)

: 101667 k-ft3 ke atas

Ordinat-ordinat pengaruh pada titik-titik 0 sampai 10 diperoleh dengan
membagi 6e sampai 61s dengan nilai dari 6z : 6667 k-ft3; hasilnya adalah

to: *1.5250 lr: *1.2625 !z: *1.0000 .y, : *0.7400
y4 : +0.4950 ./s : *0.2800 1,6 : +0.1100 lt : 0.

!s: -o.o4l7 7, : -0.0333 ./,0 : o.
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LATIHAN 9.5

Konstruksikan garis pengaruh untuk reaksi R6 pada balok statik tidak
tertentu dari Contoh 9.5 dengan menghitung ordinat-ordinat pengaruh pada
jarak-jarak lO-ft tanpa menggunakan jawaban dari Contoh 9.5 maupun La-
tihan 9.6.

LATIHAN 9.6

Konstruksikan garis pengaruh untuk reaksi R6' pada balok statik tidak
tertentu dari Contoh 9.5 dengan menghitung ordinat-ordinat pengaruh pada
jarak-jarak antara lO-ft tanpa menggunakan jawaban baik dari Contoh 9.5
maupun Latihan 9.5.

9.7 Teorema Pengaruh Muller-Breslau

Teorema Pengaruh Muller-Breslau* dapat dinyatakan sebagai berikut: Nilai
dari sebuah fungsi akibat dari sebuah beban satuan terpusat tunggal adalah
sama dengan lendutan dengan arah berlawanan dengan beban tunggal terse-
but pada lokasi dari beban, bila sebaranggaya atau sepasang gaya-gaya dite-
rapkan pada lokasi dari fungsi pada sebuah struktur dengan derajat lebih
rendah, yang diperoleh dengan menghilangkan perlawanan yang diberikan
oleh fungsi untuk menghasilkan sebuah satuan lendutan dalam arah dari
fungsi." Pernyataan ini kelihatannya panjang, tetapi bila diterapkan terha-
dap keenam kejadian yang diperlihatkan dalam Gambar 9.1 8 dan 9.1 9, teo-
remanya adalah sederhana

(9.7.1) X: Y

Untuk struktur-struktur statik tertentu, bukti untuk Persamaan (9.7.1)
dapat dipengaruhi oleh penalaran bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh se-

buah gaya resultante nol yang bekerja pada benda kaku yang berjalan lewat
sebuah gerakan benda kaku dari benda tersebut haruslah sama dengan nol.

Dalam Gambar 9.18a, kedua reaksi dan beban satuan adalah dalam ke-
setimbangan; kerja yang dilakukan oleh ketiganya berjalan lewat sebuah
gerakan benda kaku dari seluruh balok adalah

0 : -(1.0 kip)( Y in.) * (x kips)(1.0 in.)

Dalam Gambar 9.18b, ada dua himpunan gaya-gaya dalam kesetimbang-
an dan dua gerakan benda kaku; kerja yang dilakukan oleh himpunan per-
tama adalah

* History of Strength of Materials, oleh S. Timoshenko, McGraw-Hill Book Co., 1953, hal. 310.
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Fleaksi = X Gerakan benda kaku

(a) Garis pengaruh untuk reaksi X
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(c) Garis pengaruh untuk momen lentur X

GAMBAR 9.18. Teorema Muller-Breslau yang Diterapkan pada Balok-balok Statik Ti-
dak Tertentu.

0: +(xxoc)-(M)(O)
dan kerja yang dilakukan oleh himpunan kedua adalah

0 : +(x)(ab) * (M)(il - (l.cXY)
Jumlah dari kerja-kerja yang dilakukan kedua himpunan tersebut adalah te-
tap nol; atau

0: *X(ab * oc) - (l.0XY): +(x\(1.0) - (l.0Xr)
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Perhatikan bahwa kedua benda kaku adalah sejdjar karena masih ada kema-
laran dalam kelandaian yang dilakukan oleh pertahanan momen pada pe-
nampang tersebut.

Dalam Gambar 9.18c, ada lagi dua pasangan gaya dalam kesetimbangan
dan dua gerakan benda kaku: kerja yang dilakukan oleh himpunan pertama
adalah

0- (xxd,) -(v)ltt\
dan kerja yang dilakukan oleh himpunan kedua adalah

0: -r-(x)(d.)-- (v,)(tr) -- (l.0XY)

Jumlah kerja yang dilakukan oleh kedua himpunan tersebut adalah tetap
nol, atau

0 : +(xxot + 6) - (1.0)( Y) -- r(x)(I.0) - (1.0x v)

Untuk struktur-struktur statik tidak tertentu, bukti untuk Persamaan
(9.7 .l) dapat dibuat dengan menerapkan Teorema Energi Kebalikan yang
dinyatakan dalam Pasal 8.6: kerja yang dilakukan oleh sebuah sistem gaya-
P, dalam menjalani perpindahan-perpindahan dari sebuah sistem gaya-Q,
adalah sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem gaya-Q dalam menja-
lani perpindahan-perpindahan dari sistem gaya-P. Dalam menerapkan teore-
ma kebalikan pada Gambar 9.19, kita harus selalu ingat bahwa baiksistem
gaya-P maupun sistem gaya-Q diterapkan terhadap struktur dengan derajat
lebih rendah tanpa penahanan fisik sehubungan dengan fungsi khas.

Dalam Gambar 9.19a,

P ,r LQ: -(1.0X Y) + (xxl.0)

tetapi,

Q,r LP :0

karena tidak ada perpindahan dalam sistem-P untuk sebarang gaya F dalam
sistem-Q.

Dalam Gambar 9.19b,

p * LQ : -(M)(il + (M)(il + 6)@b) t x(ac) - (l.oxy)
: +(x)(1.0) - (1.0)(y)

$ffiffirruh dan Beban Hidup vans Berserak

krrenal aaa kemalaran baik parla kelandaian
pang yang dipandang dalam sistem-P.

Dalam Gambar 9.19c,
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maupun lendutan pada Penam-

3

t

p * LQ: -( v)@) r V)(h) -t (x)(6) -r (x)(O) - (1.0x v)
: +(xxr.0) - (1.0x r)

.tetapi,

Q*L'P:0

sekali lagi karena ada kemalaran baik dalam kelandaian maupun lendutan

pada penampang yang dipandang dalam sistem-P.
' Teorema Pengaruh Muller-Breslau berguna untuk membrlrat sketsa de-

ngan tangan dari garis-garis pengaruh dalam suatu cara kualitatif, dan dalam

garis-garis pengaruh kuantitatif yang betul-betul menghasilkan dengan

menggunakan model-model dalam laboratorium.

9.8 Catatan PenutuP

?okok persoalan dari garis-garis pengaruh adalah sesuatu yang mendalam,

dan penanganannya dalam bab ini dibatasi pada beberapa konsep dasar'

Pada saat jembatan-jembatan kerangka atau balok dibangun sepanjang jalan

kereta api untuk menampung lalu lintas lokomotif dobel untuk kedua arah,

"akan dijumpai persoalan-persoalan analisis yang menarik. Karena jumlah

beban roda terpusat yang lebih kecil, kedudukan-kedudukan pembebanan

kritis biasanya dapat ditentukan dengan pengamatan sekilas, sehingga me-

ngurangi kebutuhan penurunan bagi banyak kriteria aljabar dalam situasi-

situasi yang berbeda-beda. Dalam kejadian struktur-struktur statik tidak ter-

tentu, selama garis-garis pengaruhnya terdiri dari segmen-segmen kurva, ke-

dudukan kritis dari serangkaian beban terpusat harus ditentukan dengan

jalan coba-coba.
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QxL,P:0


