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2.1 Tegangan dan Regangan Normal

Konsep dasar dari regangan dan tegangan dapat diilustrasikan dengan

meninjau sebuah batang dengan bentuk penampang persegi empat yang dibebani

dengan gaya-gaya aksial (axial forces) P pada ujung-ujungnya seperti

diperlihatkan pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1(a) Batang prismatik mula-mula

(b) Batang prismatik yang mengalami tarik

Batang tersebut dibebani secara gaya aksial dan mengalami pcrubahan

panjang, maka perubahan panjang tersebut dinamakan regangan. Karena tegangan

bekerja dalam arah tegak lurus terhadap permukaan bidang, maka disebut

tegangan normal (normal stress). Diperoleh rumus umum tegangan sebagai

berikut:



p -)<t =— (Wmz) (2.1)

dimana, a = Tegangan normal (N/m2)

P = Gaya (N)

A = Luas penampang (m2)

Sedangkan perpanjangan per satuan panjang disebut regangan (strain), dan

bila regangan yang terjadi berhubungan dengan tegangan normal, maka disebut

regangan normal (normal strain). Dengan rumus umum sebagai berikut:

S
S=J (2-2)

dimana, 8 = Regangan normal

8 = Elongasi (m)

L = Panjang (m)

Karena definisi tegangan dan regangan normal didasarkan pada tinjauan

statika dan geometris belaka. maka persamaan (2.1) dan (2.2) dapat digunakan

untuk sembarang besar beban dan bahan apapun.



2.2 Diagram Tegangan - Regangan

Sifat elastis dan plastis berhubungan erat dengan sifat bahan. Saat

mengalami pertambahan tegangan secara kontinyu, maka regangan pun terjadi.

Pada batas elastis, apabila pemberian tegangan dihentikan maka bahan akan

kembali ke bentuk semula. Hal ini sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan

bahwa setiap bahan memiliki batas elastisitas tertentu yang secara empiris

menunjukan sebuah nilai sehingga perbandingan rata-rata antara tegangan dengan

regangan memiliki kecenderungan selalu konstan.

— = E = Konstan ( 2.3 )
£•

dimana, a = Tegangan

£• = Regangan

E = Modulus elastis (modulus young's)

Saat bahan terus mengalami pertambahan tegangan sampai melebihi batas

elastisnya, maka bahan akan mengalami perubahan bentuk secara permanen

(plastic deformation) secara uniform. Sehingga pada suatu nilai tegangan tertentu,

saat bahan mulai terdeformasi permanen hukum Hooke tidak berlaku lagi.

Kemudian dilanjutkan dengan terjadinya deformasi terpusat (necking) pada daerah

tertentu dari bahan sampai akhirnya terjadinya patahan.

Data sifat mekanis bahan didapat berdasarkan hasil uji terhadap specimen

dengan memberikan beban secara gayaaksial dengan pertambahan tegangan yang

kontinyu sampai benda uji patah. Data dari pertambahan panjang dan tegangan

diambil secara frekuentif. Semakin tinggi tingkat sensitifitas alat ukur dan



frekuensi pengambilan data, maka data yang menunjukan sifat mekanis bahan

semakin akurat. Pada pengujian tarik dapat diketahui tegangan luluh (yield

strength) dan tegangan tarik maksimum (ultimate tensilestrength). Pada Gambar

2.2 dibawah ini merupakan data dari sifat mekanis beberapa jenis bahan.
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Gambdr 2.2 Kurva tegangan-regangan untuk berbagai jenis bahan



2.3 Jenis - Jenis Pembebanan dan Batang

Ada tiga macam tumpuan yang dikenal pada batang yang dibebani oleh gaya

yang bekerja dalam bidang yang sama. Hal ini ditunjukkan oleh gaya yang

diberikan batang tersebut terhadap gaya tersebut. Tumpuan tersebut adalah rol,

engsel (pin), dan tumpuan yang digunakan untuk batang agar mampu melawan

gaya dalam setiap arah dan juga mampu melawan suatu kopel atau momen.

Seperti yang terlihat pada gambar 2.3, 2.4 (a) dan 2.4 (b).

B Batang Batang '

Pcngfiubung

-Rol

Gambar 2.3 Tumpuan jenis penghubung dan rol

«§ i
(a)

Gambar 2.4 (a) Tumpuan yang berpasak

(b) Tumpuan jepit

(b)
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Batang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, terutama tergantung

pada macam tumpuan yang digunakan. Jadi bila mmpuan tersebut berada pada

ujung-ujung dan pada engsel atau rol, maka batang tersebut disebut tumpuan yang

sederhana atau batang sederhana. Batang tersebut menjadi batang jepit atau batang

ujungjepit bila ujung-ujungnya mempunyai tumpuan jepit. Sedangkan bila batang

tersebut salah satu sisinya dijepit, dan sisi lain dibiarkan bebas sempurna, maka

namanya batang kantilever.
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Batang tumpuan sederhana
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Batang terjepit
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Batang terjepit pada satu ujung dan
bertumpuan sederhana pada ujung lain
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Gambar 2.5 Jenis-jenis tumpuan dan pembebananpada batang
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2.4 Momen Lentur Pada Batang

Penentuan gaya geser dan aksial pada sebuah irisan batang melengkapi dua

syarat statika yang harus dipenuhi oleh segmen. Gaya-gaya ini memenuhi

persamaan ZFX = 0 dan ~LFy = 0. Syarat keseimbangan statis yang tinggal untuk

persoalan planar adalah IAf, = 0. Pada umumnya, ini dipenuhi hanya dengan

membentuk momen perlawanan dalam (internal resisting moment) pada luas

penampang dari irisan untuk menghadapi momen yang disebabkan oleh gaya-gaya

luar. Momen perlawanan dalam tersebut haruslah bekerja dalam arah yang

berlawanan dalam momen luar untuk memenuhi persamaan YMZ= 0. Demikian

pula dari persamaan yang sama diperoleh bahwa besar momen perlawanan dalam

adalah sama dengan momen luar. Momen-momen ini cenderung untuk

melenturkan batang dalam bidang beban yang biasanya diseebut sebagai momen

lentur (bending moments).

Momen lentur dalam M dapat ditunjukkan dalam gambar 2.6(b), momen ini

hanya dapat dibentuk dalam daerah penampang batang. Untuk menentukan

momen ini perlu dijaga keseimbangan segmennya, jumlah momen yang

disebabkan gaya-gaya dapat dibuat disekitar tiap titik dalam bidang. Sudah tentu,

semua gaya dikalikan dengan lengan harus dimasukkan kedalam penjumlahan ini,

tidak terkecuali gaya-gaya dalam V dan P. Pada titik ini, kedua gaya V dan P

mempunyai lengan yang panjangnya adalah nol, yang terletak pada titik berat

daerah penampang dari batang.
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Gambar 2,6 Pemakaian metode irisan pada batang statis tertentu
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Di samping meninjau segmen sebelah kiri irisan X-X, maka segmen sebelah

kanan batang, seperti dalam gambar 2.6(c), dapat pula digunakan untuk

menentukan momen lentur dalam. Sebagai diterangkan di atas, momen dalam ini

sama dengan momen luar gaya-gaya terpakai (termasuk gaya-gaya reaksi).

Penjumlahan momen lebih baik dibuat sekitar titik berat irisan pada potongan

tersebut. Dalam gambar 2.6(b) momen perlawanan dapat ditafsirkan secara fisis

sebagai suatu tarikan pada serat atas dan dorongan kepada serat yang iebih bawah.

Interpretasi yang sama dapat pula berlaku untuk momen yang sama dalam gambar

2.6(c).
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Bila beban Wl dalam gambar 2.6(a1 bekerja dalam arah berlawanan, maka

momen perlawanan dalam gambar-gambar 2.6(b) dan (c) akan terbalik. Hal ini

dari keadaan yang serupa memerlukan penggunaan kaidah tanda untuk momen

lentur. Kaidah ini berhubungan dengan tindakan fisis yang tertentu dari batang

tersebut. Umpamanya pada gambar-gambar 2.6(b) dan (c) momen-momen dalam

tersebut menunjukkan tarik pada bagian atas dari batang dan memperpendek

bagian permukaan yang lebih rendah. Kejadian yang terus menerus dari momen-

momen seperti itu disepanjang batang membuat batang tersebut berubah bentuk

melengkung keatas. Momen lentur yangdemikian diberi tanda negatif, sebaliknya

momen yang positif didefmisikan sebagai yang menghasilkan tekan di sebelah

atas dan tarik disebelah lebih bawah dari suatu penampang balok.

Umpamanya sebuah batang sederhana yang mendukung suatu kelompok

gaya kebawah akan melengkung ke bawah seperti yang diperlihatkan dalam

bentuk yang berlebihan dalam gambar 2.7(a), suatu kenyataan yang dapat diduga

secara langsung dengan intuisi. Pada batang seperti itu, suatu pembahasan yang

terperinci dari momen lentur sepanjang batang memperlihatkan bahwa semua

momen tersebut adalah positif. Pengertian momen lentur yang positif pada suatu

irisan ditunjukkan dalam gambar 2.7(b).
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—~~~^^fe Segmen Batang
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Gambar 2.7(a) Sebuah batang yang mendukung suatu gaya berlebih

(b) Definisi dari momen lentur positif
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2.5 Momen Inersia

Dalam menggunakan rumus-rumus lenturan, maka momen inersia / dari

daerah irisan penampang terhadap sumbu netral harus ditentukan dahulu. Harga

momen inersia ditentukan dengan integrasi y2dA terhadap seluruh luas irisan

penampang batang dan harus ditekankan bahwa momen inersia untuk rumus

lenturan ini haruslah dihitung terhadap sumbu netral daerah irisan penampang.

Langkah pertama untuk mengevaluasi momen inersia / untuk suatu daerah

adalah mendapatkan titik berat dari daerah tersebut. Kemudian suatu integrasi

y2dA dapat dilakukan terhadap sumbu horizontal yang melalui titik berat dari luas

daerah tersebut. Untuk mendapatkan momen inersia / untuk suatu luas yang terdiri

dari beberapa bentuk sederhana, maka diperlukan teorema sumbu sejajar (kadang-

kadang disebut rumus perpindahan).
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Gambar 2.8 Daerah yang diarsir dipergunakan untuk mendapatkan

teorema sumbu sejajar
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Daerah yang diperlihatkan dalam gambar 2.8 mempunyai momen inersia I0

terhadap sumbu horizontal yang melaui titik beratnya yaitu: Ia = \y2dA, dimana

y diukur dari sumbu titik berat. Momen inersia Izz dari daerah yang sama terhadap

sumbu horizontal z-z yang lain didefinisikan sebagai

Is =j{d +yfdA (m4) (2.4)
A

dimana, \a = Momen inersia terhadap sumbu X (m4)

d = Diameter (m)

y = Jarak dari sumbu netral (m)

A = Luas penampang (m2)

dimana seperti sebelumnya_y diukur dari sumbu yang melalui titik berat. Dengan

mengkuadratkan besaran-besaran di dalam tanda kurung dan menempatkan

konstanta-konstanta ke luar tanda integral maka,

/,, =d2 jdA +2d jV dA +\y2dA - Ad2 +2d\y dA +IQ (m4) (2.5)
AAA A

dimana, I0= Momen inersia terhadap titik berat (m4)
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Akan tetapi, kerana sumbu dari mana y diukur adalah melalui titik berat dari

daerah luas, maka \y dA atau yA adalah nol. Jadi

IB =IQ+Ad2 (m4) (2.6)

2.6 Defleksi Batang

Sumbu sebuah batang akan terdefleksi dari kedudukannya semula bila

berada di bawah pengaruh gaya terpakai. Untuk defleksi yang kecil, tidak ada

perbedaan panjang yang terjadi antara panjaiig sumbu batang awal dengan busur

kurva elastis. Atau tidak ada penyimpangan horizontal yang terjadi pada titik-titik

yang terletak pada permukaan netral yakni pada y = 0. Hubungan dasar antara

kurva elastis dan regangan liniear dapat dilihat pada rumus berikut:

± =*=_£ =_^l=A* (2.7)
p y yE yIE

I__M_
~p~Yl

dimana, p = Radius kelengkungan (1/m)

k = Kelengkungan (l/m)

8 = Regangan normal

y = Jarak dari sumbu netral (m)

ax = Tegangan normal pada sumbu x (N/m2)

E = Modulus elastisitas (Pa)

M = Momen (Nm)

I = Momen inersia (m4)

(2.8)
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sehingga persamaan differensiai untuk defleksi sebuah batang elastis adalah:

^ =^ (2.9)
dx2 EI V '

Untuk batang dengan kekuatan lentur EI yang konstan, terdapat tiga

persamaan sederhana untuk menentukan defleksi dari batang yang terbebani,

yakni:

d\

dx1
EI~^ = M(x) (2.10)

d\

dx'
EI~TY= V(x) (2.11)

dimana, F=Gayageser (N)

d\
EI--r = q(x) (2.12)

dx~

dimana, q = Beban terdistribusi (N/m)

Syarat-syarat batas homogen untuk menyelesaikan kasus defleksi batang

adalah :

1. Tumpuan apit atau jepit : Dalam hal ini simpangan v dan kemiringan

dv/dx haruslah sama dengan nol. Kemudian pada ujung yang ditinjau, di

mana x = a,

v(fl) = 0fv'(fl) = 0 (2.13)

dimana, v = Defleksi (m)



2. Tumpuan rol atau pasak : Pada ujung yang ditmjau, tidak terdapat defleksi

v dan tidak ada momen M.

v(a) = 0,M(a) = EIv"(a) - 0 (2.14)

disini keadaaan kenyataan secara fisis untuk M berhubungan

dengan turunan v terhadap x dari persamaan 2.9.

3. Ujungbebas : Ujung seperti ini bebas dari momen dan geser.

M(a) = EIv"(a) = 0,V(a) = (EIv'Jx=a = 0 (2.15)

4. Tumpuan kendali (guided support): Dalam kasusu ini gerakan vertikal

bebas diperbolehkan, tetapi perputaran ujung dicegah. Tumpuan ini tidak

mampu melawan setiap geser.

v'(a)^0,V(a)^(EIv'Jx__a = 0 (2.16)

Syarat-syarat batas yang sama untuk EI yang konstan disimpulkan dalam

gambar 2.9. Syarat batas yang menyinggung besaran-besaran gaya dikatakan

sebagai syarat batas statis, sedangkan yang lainnya yang menggambarkan sifat

geometris atau deformasional dari ujung yang disebut syarat batas kinematik.
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Gambar 2.9 Syarat batas homogen untuk batang dengan £7 yang tetap.

Pada (a) kedua syarat adalah kinemati;, pada (c) keduanya adalah statis; pada (b)

dan (d), syarat bercampur

2.7 Metode Elemen Hingga

Metode elemen hingga merupakan suatu prosedur numerik untuk

memperoleh solusi terhadap problem fisik yang sering dijumpai dalam analisis

teknik. Elemen hingga merupakan metode solusi pendekatan, karena metode

analitis menjadi sangat rumit saat digunakan untuk menyelesaikan problem fisik

yang kompleks. Metode elemen hingga digunakan diberbagai disiplin ilmu dan

bidang keteknikan.terutama untuk menyelesaikan analisis struktur.
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Secara umum analisis struktur dibagi menjadi dua, yaitu : Analisis Statika

dan Analisis Dinamik. Saat melakukan analisis statika menggunakan metode

elemen hingga, struktur akan digambarkan menjadi sebuah model yang

merupakan terdiri sejumlah elemen dengan ukuran tertentu. Dengan menganalisa

elemen penyusunnya, maka analisis terhadap struktur dapat didekati. Semakin

banyak jumlah elemen yang menyusun struktur, maka semakin akurat hasil

analisis

2.7.1 Elemen Beam

Beam didefinisikan sebagai batang yang menerima beban transversal yang

menyebabkan tegangan geser dan normal pada batang tersebut dan simpangan

translasi tegak lurus terhadap aksis longitudinal batang tersebut serta simpangan

rotas i.

2.7.2 Model Struktur

Sebuah beam lurus dimodelkan oleh sebuah segmen garis dengan simpangan

vertikal dan rotasi pada setiap ujungnya. Beam tersebut mempunyai panjang L,

modulus elastis E dan momen inersia / (gambar 2.10). Simpangan titik nodalnya

terdiri dari translasi vertikal V2i.} dan U2j-i dan simpangan rotasi U2l dan U2j.

Translasi positif searah dengan arah koordinat y positif, sedangkan rotasi positif

adalah berlawanan arah jarum jam.
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Gambar 2.10 Elemen beam dan simpangan titik nodalnya

Vektor simpangan pada titik nodal p<c)\ adalah:

{U^f•=[f/2l_,C/2lf/2,_1t/2/](m)

dimana, U = Simpangan pada titik nodal (m)

U21-1 , U2j.j = Simpangan translasi vertikal (m)

U21, U2j = Simpangan rotasi (rad)
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(2.17)

Gaya eksternal yang bekerja pada beam terdiri dari gaya terkonsentrasi

vertikal dan momen terkonsentrasi.

Rumus dasar metode elemen hingga:

{F}=[K]{U\ (N) (2.18)

dimana, F = Gaya (N)

U - Simpangan (m)

[K] = Matrik kekakuan



Matrik kekakuan suatu elemen:

EI

L J U

12 67 -12 67

67 472 -67 272

-12 -67 12 -67

67 272 -67 472
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(2.19)


