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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. UMUM

Bunker Radioteraphy merupakan sebuah bangunan yang dirancang khusus

agar tidak terjadi kebocoran radiasi. Komponen konstruksi bunker dalam kasus ini

terdiri dari Pile cap, Dinding Bunker, Pelat Bunker. Pile cap berfungsi

menyalurkan beban gaya dari struktur kolom diatasnya kepada struktur pondasi

dalam. Dinding Bunker merupakan suatu struktur padat untuk menahan tekannan

tanah dan melindungi lingungan sekitar dari sinar radiasi. Sedangkan, Pelat

merupakan elemen horizontal struktur yang mendukung beban mati maupun beban

hidup dan menyalurkannya ke rangka vertikal dari sistem struktur.

Perancangan struktur beton berdasarkan analisa batas (limit analysis) telah

banyak di selidiki melalui berbagai penelitian. Berbagai manfaat telah diperoleh

melalui penyelidikan dan penelitian tersebut, terutama pada kekuatan struktur balok

yang dibebani geser, torsi dan beban kombinasi. Sampai saat ini model yang

dianggap konsisten dan rasional adalah pendekatan melalui strut and tie model.

1.2. Pembebanan

Untuk mendapatkan nilai gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi bunker,

perlu dilakukan perhitungan pembebanan struktur. Pembebanan struktur dihitung

dari struktur atas hingga struktur bawah. Pembebanan di analisa sesuai peraturan

SNI 1727 (2013) tentang “Beban Minimum Untuk Perencanaan Bangunan Gedung

dan Struktur Lain”.

1.2.1. Kombinasi Dasar Pembebanan

Berdasarkan peraturan SNI 1727 (2013:11), untuk mencapai kondisi aman

dalam perencanaan semua komponen struktur harus direncanakan sedemikianrupa

sehingga kekuatan desainnya sama atai melebihi hasil perkalian dari beban terfaktor

dalam kombinasi sebagai berikut:

1. 1,4 D

2. 1,2 D + 1,6 L + 0,5 (Lr atau S atau R)
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3. 1,2 D + 1,6 (Lr atau S atau R) + (L atau 0,5W )

4. 1,2 D + 1,0 W + L+0,5 (Lr atau S atau R)

5. 1,2 D + 1,0 E + L+0,2

6. 0,9 D + 1,0 W

7. 0,9  D + 1,0 E

Dimana:

Ak = beban atau efek beban yang timul dari kejadian luar biasa

D = beban mati

Di = berat es

E = beban gempa

F = beban akibat fluida dengan tekanan yang ditentukan

dengan jelas dan tinggi maksimum

Fa = beban banjir

H = beban akibat tekanan lateral, tekaan air tanah, atau

tekanan dari material dalam jumlah besar

L = beban hidup

Lr = beban hidup atap

R = beban hujan

S = beban salju

T = beban peregangan-sendiri

W = beban angin

Wi = angin-pada-es

1.2.2. Gaya Angkat Pada Lantai dan Pondasi

Tekanan air ke atas harus dianalisa kemungkinannya dalam perencanaan.

Dalam perencanaan lantai dasar atau basement dan elemen-elemen yang hampir

horizontal atau mendekati sejajar yang berada dibawah permukaan tanah, tekanan

air keatas harus diambil sebesar tekanan hidrostatis penuh dan diterapkan di seluruh

luasan. Beban- beban ke atas lainnya harus diperhitungkan dalam rancangan

tersebut (SNI 1727, 2013:16).
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Bila pondasi atau plat yang menumpu langsung diatas tanah berdiri diatas

tanah mengambang pondasi, plat dan komponen lain tersebut arus dirancang agar

dinamis (mengikuti pergerakan) atau menahan tekanan ke atas yang disebabkan

oleh tanah mengembang tersebut. Jika tidak dirancang demikian, tanag yang

mengembang tersebut harus diganti atau harus dilakukan stabilisasi tanah disekitar

dan dibawah struktur (SNI 1727, 2013:16). Beban tanah lateral yang harus

diperhatikan dalam perencanaan disebutkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Beban Lateral Tanah Rencana

No Uraian material timbunan Klasifikasi
Jenis tanah

Beban anah lateral
rencanaª psf-per-
foot kedalaman

(Kn/m²)
1 Bergradasi baik, kerikil berih,

campuran pasir, dan kerikil
GW 35 (5.50)ᵇ

2 Kerikil bersih bergradasik buruk,
campuran pasir-kerikil

GP 35 (5.50)ᵇ

3 Kerikil mengandung lanau,
campuran pasir-kerikil bergradasi
buruk

GM 35 (5.50)ᵇ

4 Kerikil mengandung lempung,
campuran lempung dengan kerikil
bergradasi buruk

GC 45 (7.07)ᵇ

5 Bergradasi baik, pasir bersih:
campuran pasir kerikil

SW 35 (5.50)ᵇ

6 Pasir bersih bergradasi
buruk;campuran kerikil pasir

SP 35 (5.50)ᵇ

7 Pasir berlanau, campuran lanau-
pasir bergradasi buruk

SM 45 (7.07)ᵇ

8 Campuran lempung lanau-pasir
dengan plastik halus

SM-SC 85 (13.35) ͨ

9 Pasir berlempung, campuran
lempung- pasir bergradasi buruk

DC 85 (13.35) ͨ

10 Lanau inorganik dan lanau lempung ML 85 (13.35) ͨ
11 Campuran lanau inorganik dan

lempung
ML-CL 85 (13.35) ͨ

12 Lempung inorganik dari plastisitas
sedang-rendah

CL 100 (15.71)

13 Lanau organik dan lanau-lempung,
plastisitas rendah

OL ͩ

14 Lanau lempung inorganik, lanau
elastik

MH ͩ
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15 Lempung inorganik plastisitas
tinggi

CH ͩ

16 Lempung organik dan lempung
lanau

OH ͩ

Sumber : SNI 1727 (2013:17)

Catatan:

a beban tanah lateral untuk tanah yang ditentukan diberikan kondisi lembab pada

kepadatan optimum. Kondisi aktual lapangan yang menentukan. Tekanan tanah

yang terendam air atau yang jenuh harus menggunakan berat tanah yang berkurang

karena gaya apung ditambah beban hidrostatis.

b untuk dinding yang relatif kaku, karena menyatu dengan lantai, beban lateral

untuk tiper kerikil dan pasir harus ditambah menjadi 60 psf (2,87 kN/m2) per fot

(meter) kedalaman. Dinding basement dengan kedalaman tidak lebih dari 8 ft (2,44

m) dibawah muka tanah dan emmikul sistem lanti ringan dianggap sebagai dinding

relatif kaku.

c untuk dinding yang relatif kaku, karena emnyatu dengan lantai, beban tanah lateral

rencana untuk tanah lumpur dan lempung harus ditambah menjadi 100 psf (4,79

kN/m2) per foot (meter) kedalaman. Dinding basement dengan kedalaman tidak

lebih dari 8 ft (2,44 m) dibawah muka tanah dan memikul sistem lantai ringan tidak

dianggap sebagai dinding relatif kaku. Tidak cocok sebagai material timbunan.

1.2.3.Beban Hidup

Menurut peraturan SNI 1727 (2013:18) beban hidup adalah beban yang

diakibatkan oleh penggunan dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang

tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan, seperti beban angin, beban

hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati.

Selain beban hidup adapula beban yang perlu diperhitungkan dalam

perencanaan bangunan atau struktur lain yaitu beban hidup atap. Menurut peraturan

SNI 1727 (2013:18), beban hidup atap adalah beban hidup pada atap yang

diakibatkan pelaksanaan pemeliharaan oleh pekerja, peralatan, dan material selama

masa layan struktur yang diakibatkan oleh benda bergerak, seperti tanaman atau

benda dekorasi kecil tidak berhubugan dengan penghunian.
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Semua beban hidup memungkinkan dalam proses konstruksi perlu

dipertimbangkan untuk memperoleh hasil perhitungan yang maksimal. Beban –

beban yang perlu diketahui beratnya, harus berdasarkan atura-aturan yang berlaku

seperi disebutkan pada Tabel 2.2, atau dengan pertimbangan pihak-pihak yang

berwenang. Hal ini perlu dianalisa mendalam, agar dicapai nilai pertimbangan

pihak-pihak yang berwenang. Hal ini perlu dianalisa mendalam, agar dicapai nilai

perhitungan yang aman dalam perencanaan.



9

Tabel 2.2 Beban Hidup Terdistribusi Merata Minimum, Lo dan Beban Hidup

Terpusat Minimum.
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Tabel 2.2 (Lanjutan)
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Tabel 2.2 (Lanjutan)
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1.3. Metode Strut and Tie Model

Strut and tie model pertama kali dikenalkan oleh Ritter (1989), Morsch (1902)

sebagai Truss Analogy Model. Dengan memperhatikan pola retak yang terjadi pada

beton bertulang sebagai akibat dari beban P (Gambar 2.1), Morch menggunakan

model rangka batang (truss) seperti pada Gambar 2.2, untuk menjelaskan aliran

gaya (load path) transfer beban P ke tumpuan, yang terjadi pada struktur beton

bertulang dalam keadaan retak (cracked condition) (Hardjasaputra dan Tumilar,

2002: 2).

Gambar 2.1 Pola retak pada balok akibat beban P(momen dan gaya lintang)

Gambar 2.2 Analogi kerangka untuk balok beton bertulang menurut

morsch

Rangka ini terdiri dari batang tarik dan batang tekan, sejajar dengan arah

memanjang dari balok itu sendiri, batang tekan diagonal dan batang tarik vertikal.

Didalam ACI 318-14 strut and tie model didefinisikan sebagai suatu model struktur

rangka dari suatu elemen struktural atau dari sebuah D-Region dalam elemen

tersebut, yang terdiri dari batang-batang tekan dan batang-batang terfaktor ke titik

tumpuan atau ke B-Region didekatnya. Sehingga metode ini sesuai jika digunakan

pada struktur yang mengalami D-Region.
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1.3.1.Distribusi dan Trajektori Tegangan

Asas Saint Vernant menyatakan bahwa pengaruh gaya atau tegangan yang

bekerja pada suatu luasan yang kecil boleh diperlukan sebagai suatu sistem yang

setara secara statis pada jarak selebar atau setebal benda yang dibebani hingga

menyebabkan distribusi tegangan dapat mengikuti hukum yang sederhana, yaitu f=

N/A. Distribusi tegangan pada tengah bentang dari suatu balok dengan rasio

tinggi/bentang yang berbeda akan mengalami lentur yang berbeda-beda pula akibat

beban merata pada seluruh bentang, seperti ditunjukkan oleh Leonhardt dan

Monnig (1975) pada Gambar 2.3 (Hardjasaputra dan Tumilar, 2002: 6).

Dari Gambar 2. 3 tersebut dapat dilihat bahwa pada rasio tinggi/bentang balok

yang rendah, distribusi tegangan adalah linier dan sering dengan meningkatnya

rasio tinggi/bentang balok distribusi tegangan berkembang menjadi non-linier.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perancangan penampang balok pada

umumnya didasarkan pada distribusi tegangan linier menurut hipotesa Bernoulli,

yaitu tegangan pada penampang dianggap rata sebelum dan sesudah lentur. Dari

uraian tersebut diatas Schlaich et. al menyimpulkan bahwa struktur dapat dibagi

dalam dua daerah, yaitu daerah dimana hipotesa Bernoulli berlaku dinamakan

daerah B (beam atau Bernoulli) dan daerah dimana terjadi distribusi regangan non-

linier yang diakibatkan oleh diskontinuitas geometri, statika atau oleh keduanya,

dan daerah ini dinamakan daerah D (discontinuity, disturbance) (Hardjasaputra dan

Tumilar, 2002: 6).
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Gambar 2.3 Tegangan longitudinal pada tengah bentang dariberbagai

balok dengan tinggi yang berbeda dengan beban merata. (Hardjasaputra dan

Tumilar, 2002: 5).

Berikut akan diperlihatkan berbagai bentuk standar distribusi dan trajektori

tegangan utama seperti ditunjukkan pada gambar 2.4 sampai 2.10 (Hardjasaputra

dan Tumilar, 2002: 7).

a. Trajektori tegangan utama tiga dimensi pada suatu kolom pendek yang

dibebani beban terpusat. (Gambar 2.4)

b. Trajektori tegangan utama pada B-region dan D-region. (Gambar 2.5)

c. Trajektori tegangan utama, distribusi tegangan utama dan strut-and-tie

model. (Gambar 2.6)

d. Trajektori tegangan urama, distribusi tegangan elastis akibat beban terpusat

dengan lokasi beban dan landasan yang besarannya berbeda. (Gambar 2.7)

e. Trajektori tegangan utama pada struktur konsol pendek (corbel) yang bekerja

sebagai tumpuan dari balok bertangga. Daerah yang diarsir adalah daerah D.

(Gambar 2.8)

f. Trajektori tegangan utama pada struktur dinding dengan beban merata yang

tergantung. (Gambar 2.9)

g. Trajektori dan distribusi tegangan elastis pada struktur dinding dengan lebar

dasar lebih kecil dari lebar bagian atasnya. (Gambar 2.10)
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Gambar 2.4 Trajektori tegangan utama tiga dimensi pada suatu kolom

pendek yang dibebani beban terpusat (Hardjasaputra dan Tumilar, 2002: 10).

Gambar 2.5 Trajektori tegangan utama pada B-region dan D-region (sekitar

daerah beban terpusat-diskontinuitas). (Hardjasaputra dan Tumilar, 2002: 7).
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Gambar 2.6 Trajektori tegangan utama, distribusi tegangan utama dan

strut-and-tie-model.(Hardjasaputra dan Tumilar, 2002: 8).

Gambar 2.7Trajektori tegangan utama, distribusi tegangan elastis akibat

beban terpusat dengan lokasi beban dan landasan yang besarannya

berbeda.(Hardjasaputra dan Tumilar, 2002: 8).
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Gambar 2.8 Trajektori tegangan utama pada struktur konsol pendek

(corbel) yang bekerja sebagai tumpuan dari balok bertangga. Daerah yang diarsir

adalah daerah D.(Hardjasaputra dan Tumilar, 2002: 9).

Gambar 2.9 Trajektori tegangan utama pada struktur dinding dengan

beban merata yang tergantung. (Hardjasaputra dan Tumilar, 2002: 8).
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Gambar 2.10 Trajektori dan distribusi  tegangan utama pada struktur

dinding dengan lebar keccil dari lebar bagian atasnya. (Hardjasaputra dan

Tumilar, 2002: 8).

1.3.2.Prosedur Desain Strut and Tie

Strut and tie adalah suatu model yang mengasumsikan aliran gaya-gaya

dalam struktur beton dapat didekati sebagai suatu rangka-rangka batang yang terdiri

dari strut (batang tekan atau penunjang) and tie (batang tarik atau pengikat). Strut

and tie terhubung pada titik simpul yang disebut node.

Dapat disimpulkan bahwa pada strut yang bekerja adalah betonnya,

sedangkan pada tie yang bekerja adalah tulangan baja terpasang. Dengan demikian

suatu sistem struktur beton dapat dinyatakan sebagai suatu sistem rangka batang

yang terdiri dari batang-batang tekan dan batang-batang tarik, yang dikenal sebagai

strut-and-tie model atau model penunjang dan pengikat (Hardjasaputra dan

Tumilar, 2002: 18).

Maka beton struktur atau daerah diskontinu (daerah D) pada strukur dapat

didesain dengan memodelkan struktur beton sebagai rangka. Model rangka yang

didesain, harus memiliki strut tie, serta node. Model rangka harus dapat mentransfer

semua beban-beban terfaktor ke tumpuan atau ke daerah B yang berdekatan. Ada 4

tahap untuk mendesain daerah D, yaitu sebagai berikut (ACI 318,2014:394).
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1. Menentukan daerah D dan B

2. Menghitung resultan gaya pada setiap batas daerah D

3. Pilih model rangka untuk mentransfer gaya resultan yang ada pada daerah

D, masing-masing sumbu strut and tie dipilih dengan tepat sesuai sumbu

daerah tekan dan tarik. Gaya – gaya pada strut and tie dihitung.

4. Lebar efektif daripada strut dan daerah titik simpul (nodal zones)

ditentukan berdasarkan gaya-gaya dari tahap 3. Menghitung kuat nominal

beton dan desain tulangan tarik yang dikaitkan pada daerah node.

Desain strut, tie, dan daerah titik simpul (nodal zones) harus memenuhi

persamaan sebagai berikut (ACI 318,2014:396)

øFn = Fu 2.1

Dimana:

Ø = Faktor reduksi, untuk strut and tie models ø = 0,75

Fn = Nilai gaya nominal

Fu = Gaya terfaktor yang bekerja pada strut, tie, atau pada permukaan daerah

titik simpul (nodal zones).

1.3.3.Daerah D dan Daerah B

B-Region adalah daerah yang telah memenuhi asas Bernoulli yaitu

penampang dianggap rata dan tegak lurus garis netral sebelum dan sesudah lentur.

Sedangkan D-Region adalah daerah yang tidak memenuhi asas Bernoulli karena

distribusi regangannya tidak linier dan mengalami beban terkonsentrasi, sehingga

hitungan standar yang ditetapkan peraturan struktur beton umumnya tidak dapat

diterapkan.

Sebelum sampai pada tahap perencanaan struktur, diperlukan menentukan

daerah B dan D terlebih dahulu. Dalam perancngan strut and tie di utamakan untuk

daerah D, sedangkan daerah B dapat digunakan dalam perancangan terhadap geser

dan torsi.
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Gambar 2.11 Trajektori daerah B dan D pada elemen lentur (Williams,

Deschene, & Bayrak, 2011:5)

1.3.4.Penentuan Daerah D dan B

Berikut Hardjasaputra dan Tumilar (2002:12), menjelaskan prosedur

penentuan daerah D dan B. (Gambar 2.12 sampai dengan Gambar 2.16)

a. Ganti struktur rill pada gambar (a) dengan struktur fiktif pada gambar (b)

yang dibebani sedemikian rupa hingga hukum Bernoulli berlaku dan

keseimbangan dari semua gaya-gaya terpenuhi.

b. Tentukan suatu sistem keseimbangan pada sistem struktur (c) yang bila

disuperposisikan dengan sistem keseimbangan pada gambar (b) akan

memenuhi syarat-syarat batas dari struktur rill. (gambar a) tersebut.

c. Terapkan asas Saint-Venant pada sistem struktur gambar (c) sejarak d= h

dari titik keseimbangan gaya-gaya.

d. Dari gabungan gambar (b) dan (c) akan dihasilkan gambar (d) yang

menggambarkan daerah D dan B. Pada daerah B tegangan sudah tidak

dipengaruhi lagi oleh unsur diskontinuitas.
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Gambar 2.12 Gambar menunjukkan prosedur penentuan daerah D dan B

pada kolom dengan beban terpusat. (Hardjasaputra dan Tumilar, 2002:14)

Gambar 2.13 Gambar menunjukkan prosedur penentuan daerah D dan B

pada balok yang ditumpu langsung pada dua tumpuan “terpusat”. (Hardjasaputra

dan Tumilar, 2002:15)
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Gambar 2.14 Gambar menunjukkan prosedur penentuan daerah D dan B

pada balok yang mengalami diskontinuitas geometri (Hardjasaputra dan Tumilar,

2002:14)

Gambar 2.15Gambar menunjukkan prosedur penentuan daerah D dan B

dari balok T pada daerah tumpuan dimensi D-region dianggap sama dengan lebar

efektif balok T sejarak d ≈ b. (Hardjasaputra dan Tumilar, 2002:14)
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Gambar 2.16 Gambar menunjukkan prosedur penentuan daerah D dan B

suatu balok untuk berbagai dimensi dan berbagai beban kerja. (Hardjasaputra dan

Tumilar, 2002:14)

1.3.5.Titik Simpul (Node) dan Daerah Titik Simpul (Nodal Zone)

Node adalah titik dimana gaya aksial di strut dan tie berpotongan, sedangkan

nodal zone adalah wilayah di sekitar titik pertemuan tempat bagian anggota

tersambung. Untuk keseimbangan vertikal dan horizontal pada sebuah node, di

tetapkan minimal ada tiga gaya yang bekerja pada sebuah node.

Kekuatan tekan beton dari nodal zone tergantung dari banyak faktor, trmasuk

tegangan tarik pada titik perpotongan tie, kekangan yang diberikan oleh reaksi

tekaan dan kekangan yang diberikan oleh tulangan melintang. Untuk membedakan



24

antara tegangan dan kondisi kekangan yang berbeda untuk nodal zone, maka izone

dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. CCC Nodal zone yang hanya terdiri dari strut tekan.

2. CCT Nodal zone yang terdiri dari dua strut dan satu tie.

3. CTT Nodal zone yang terdiri dari satu strut dan dua tie.

4. TTT Nodal zone yang hanya terdiri dari komponen tie.

Gambar 2.17 Hubungan antara dimensi zona nodal.(ACI 318,2014:389)

Gambar 2.18 Resolusi gaya yang bekerjapada zona nodal (ACI

318,2014:389)
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1.3.6.Kekuatan Batang Tekan – Strut

Strut merupakan salah satu elemen tekan pada model strut and tie. Pada

desain, strut biasa diidealisasikan sebagai eleme tekan prismatik. Penyaluran gaya

tekan dipengaruhi oleh beton yang dibebani, oleh karena itu dimensi strut dan kuat

tekan beton merupakan unsur yang sangat penting dalam menganalisis strut yang

bersangkutan.

Menurut ACI 318 (2014:396), kekuatan nominal pada strut tanpa tulangan

longitudinal harus Fns, harus diambil yang paling kecil dari kedua ujung batang

strut. Fns didesain untuk memenuhi persamaan sebagai berikut:

Fns = fce. Acs 2.2

Dimana :

Acs = Luas penampang pada salah satu ujung strut, mm².

Fce = Merupakan kuat tekan efektif pada beton.

Nilai Fce dipilih dari hasil terkecil dari 2 persamaan sebagai berikut:

a. Kuat tekan efektif beton pada strut.

Fce = 0,85 βs . fc’ 2.3

Dimana :

fc’ = tegangan tekan beton, Mpa

βs = 1.0 untuk strut dengan luasan penampang seragam sepanjang

batang strut.

0.75 untuk strut jenis bottle shape dengan tulangan tranvensal

0.6 untuk strut jenis bottle shape dengan tanpa tulangan tranvensal

0.4 untuk strut pada elemen tarik, atau flange tarik pada suatu

elemen.

0.6 untuk kasus lainnya.

b. Kuat tekan efektif beton pada daerah titik simpul (nodal zones)

Fce = 0,85 βs . fc’ 2.4
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Dimana :

βs = 1.0 untuk daerah titik simpul (nodal zones) yang terikat oleh

batang-batang strut, atau daerah tumpuan, atau keduanya.

0.8 untuk daerah titik simpul (nodal zones) yang dijangkar oleh

sebuah tie.

0.6 untuk daerah titik simpul (nodal zones) yang dijangkar oleh dua

atau lebih tie.

2.3.7. Kekuatan Batang Tarik – Tie

Menurut Hardjasaputra, H dan Tumilar, pada beton struktur batang  tarik

dapat berupa satu atau kumpulan baja tulangan biasa atau dapat juga berupa satu

atau kumpulan tendon prategang yang dijangkarkan dengan baik. Menurut ACI 318

(2014:399), gaya tarik nominal pada batang tarik tie dapat dihitung sebagai berikut:

Fnt = .Fy 2.5

Dimana:

= Luas baja tulangan pada batang tie, mm²

= kuat tarik baja tulangan biasa, Mpa.

Karena strut and tie model diberlakukan pada beton struktur dalam keadaan

batas, maka pada kondisi layan (serviceability limit state) lebar retak pada batang

tarik perlu diperiksa, yaitu melalui pembatasan lebar retak atau melalui pembatasan

tegangan baja yang lebih rendah.

2.3.8 Kekuatan Daerah Titik Simpul (Nodal Zones)

Menurut ACI 318 (2011:400), kekuatan tekan nominal pada daerah titik

simpul (nodal zones) , Fnn, dihitung sebagai berikut:

= . 2.6

Dimana:

= kuat teknan efektif beton pada daerah titik simpul (nodal zones) .

= Luas permukaan daerah titik simpul (nodal zones) atau penampang

yang memotong daerah titik simpul (nodal zones), mm²

Luas permukaan daerah titik simpul (nodal zones) harus diambil yang

paling kecil dari 2 hal sebagai berikut, (ACI 318, 2014:400)
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a. Luas permukaan daerah titik simpul dimana Fu bekerja. Diambil tegak

lurus dari garis dimana Fu bekerja.

b. Luas permukaan penampang yang memotong daerah titik simpul. diambil

tegak lurus terhadap gaya resultan.


