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W oord vooraf 

In dit boek worden de beginselen van de evenwichtsleer of statica 
behandeld. Het centrale probleem van de statica kan als volgt worden 
geformuleerd: welke zijn de nodige en voldoende voorwaarden waar
aan een verzameling krachten moet voldoen, opdat een lichaam 
waarop deze krachten werken, blijvend in rust kan zijn? 
Uit deze formulering blijkt al dat in elk geval de begrippen rust en 
kracht in de theorie een belangrijke rol zullen spelen. Rust is niets 
meer of minder dan het uitblijven van beweging; het is, zo zou men 
kunnen zeggen, de negatie van iets wat in natuur en dagelijks !even 
re gel is, namelijk : het in de loop van de tijd veranderen van plaats 
ten opzichte van de omgeving. Het is dan ook onvermijdelijk dat de 
oplossing van het centrale probleem van de statica enige voorkennis 
vereist van twee andere onderdelen van de mechanica. Deze zijn : 
de leer van de bewegingen of kinematica en de dynamica, het onderdeel 
waarin wordt bestudeerd de wijze waarop krachten ingrijpen bij bewe
gingen. Voor dit alles worden wiskundige hulpmiddelen gebruikt. 
Deze zijn van eenvoudige aard en worden ontleend aan de differen
tiaal- en integraalrekening en aan de vectorrekening. Vooral de 
laatste speelt een belangrijke rol. De reden hiervan is niet ver te zoe
ken: snelheid en versnelling (begrippen uit de kinematica) zijn, even
als krachten, grootheden met richting, grootte en zin, het zijn - wis
kundig gesproken - vectoren. Wij stellen ons op het stand punt dat de 
lezer bekend is met alles wat wij aan wiskunde zullen gebruiken, doch 
verzachten deze rigoureuze uitspraak onmiddellijk met de medede
ling dat in de Inleiding in kort bestek de hoofdzaken van de vector
rekening zijn bijeen gebracht. In Hoofdstuk II behandelen we alles 
wat we van de kinematica nodig hebben. Het daar op volgende hoofd
stuk bevat de beginselen van de dynamica en geeft in paragraaf 25 
de oplossing van het centrale probleem van de statica. Hoofdstuk IV 
biedt, gebaseerd op de reeds verkregen resultaten, een theoretische 
behandeling van een nader te omschrijven categorie van krachten
stelsels, een en ander toegelicht met voorbeelden en begeleid door 
vraagstukken. Hiermee is dan een arsenaal van hulpmiddelen ter 
beschikking gekomen waaruit geput kan worden bij het oplossen van 
problemen uit de statica zoals die in de techniek voorkomen. Het 
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geheel van deze problemen zou men de technische statica kunnen 
noemen. De verdere inhoud van dit boek is hieraan gewijd. De beper
king die aan de omvang van dit boek is gesteld, brengt mee dat van de 
technische statica slechts de hoofdzaken kunnen worden behandeld. 
Hieraan moet echter onmiddellijk worden toegevoegd dat het onjuist 
zou zijn dit laatste uitsluitend op rekening van de beperking in om
vang te brengen. De schrijver heeft van de aanvang af de bedoeling 
gehad het hoof daccent te leggen op de grondslagen van de statica. 
Hiermee staat in nauw verband <lat, hoewel zij niet ontbreken, vraag
stukken niet in groten getale voorkomen. Er bestaan op dit gebied 
verzamelingen genoeg, waaruit men voor het opdoen van vraagstuk
kenroutine te kust en te keur kan gaan. 

De Bilt 
Herfst 1974 



I Inleidin2 

1 Vrije vectoren 

De volgende beschouwingen hebben - tenzij duidelijk anders blijkt -
betrekking op de driedimensionale ruimte. Hierin is, eens voor al, 
een orthonormaal rechts assenstelsel OxiX2X3 aangenomen (fig. 1). 
We merken hierbij maar meteen op, dat door het gehele boek heen 
de gebruikte assenstelsels orthonormaal en rechts zullen zijn. 

fig. 2 

P _______ a fig. 3 fig. 4 

Definitie 1.1 Is {vi, v2, i.>3} een geordend drietal reele getallen, dan 
heet de verzameling v bestaande uit alle geordende puntenparen 
{P(pi, p2, p3), Q(qi, qi, q3)} waarvoor geldt: 

qk - Pk = Vk (k = 1, 2, 3) 

de vrije vector met kengetallen vi, v2 en V3. 
Men geeft v ook aan met (vi, v2, v3). 
Elk tot de verzameling v b~orend puntenpaar { P, Q} heet een repre
sentant van v en wordt als PQ genoteerd. Men noemt PQ de gebonden 
vector met beginpunt P en eindpunt Q; de lijn PQ heet de drager van 
PQ. In figuren wordt PQ voorgesteld door het lijnstuk Xk =Pk + ilvk 
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(O~.A.~ 1, k = 1, 2, 3) te tekenen, bij Q voorzien van pijlspits (fig. 2). 
De representant met beginpunt Q van de vrije vector a = (a1, a2, a3) 
wordt de plaats- of positievector van het punt A(a1 , a2, a3) genoemd. 
We zullen een punt vaak aangeven door enkel zijn positievector te 
vermelden. 
Definitie 1.2. De vrije vectoren u = (u1, u2, u3) en v = (v1 , v2, V3) 
heten gelijk (notatie : u = v) als Uk= Vk (k = 1, 2, 3). 
In het vervolg zullen we vrije vectoren in de regel kortweg vectoren 
noemen. Getallen zullen ter onderscheiding van vectoren scalairen 
word en genoemd. 

2 Het rekeoen met vectoreo 

2.1 De som u + v van de vectoren u = (u1, u2, u3) en v = (v1, v2, v3) 
wordt gedefinieerd door: 

U + V = (u1 + V1, U2 + V2, U3 + V3). 
~ ~ .~ 

Is Ali een representant van u en BC een representant van v dan 1s AC 
een representant van u + v (fig. 3). 

2.2 De vermenigvuldiging van de vector u met een sea/air A. wordt 
vastgelegd door 

.A.u = (.A.u1, .A.u2 , .A.u3). 
Evenals u + v is },u onafhankelijk van de keuze van het assenstelsel. 
De vector 0 = (0, 0, 0) heet de nu/vector; de drager van elke represen
tant hiervan blijft onbepaald. 

2.3 Het sea/air of inwendig produkt, ook wel inprodukt genoemd, is 
het getal 

(u, v) = U1V1 + U2V2 + U3V3. 

De norm of lengte van de vector u is: 
iul = (u, 0) 112. 

De enige vector met norm nul is de nulvector. 
We veronderstellen bekendheid met de rekenregels: 

u + v = v + u;(u+v) + w = u + (v + w);(),µ)u = .A.(µu); 
(A.+µ) u = .A.u + µu; .A.(u + v) = .A.u + .A.v; 

.A.(u, v) = (.A.u, v) = (u, .A.v); (u, v + w) = (u, v) + (u, w). 
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Zijn AU en AV representanten van u en v dan is UV een representant 
van v - u (fig. 4). Stelt men LU AV= <p(O ;£<p;£n), dan geeft toe
passing van de cosinusregel in .6.UA V: 

(v - u, v - u) = (u, u) + (v, v) - 2lul· lvl cos <p. 

Herleiding geeft (u, v) = lnl· lvl cos <p. Hiermee is een uitdrukking 
voor (u, v) gevonden die niet van de keuze van het assenstelsel af
hangt. Bovendien blijkt zo: is u noch v de nulvector dan is (u, v) = 0 
een nodige en voldoende voorwaarde opdat elke representant van u 
loodrecht staat op elke representant van v. Men zegt in dit geval dat 
u en v loodrecht op elkaar staan (notatie: u .l v). Het is doelmatig 
overeen te komen dat de nulvector loodrecht op elke vector staat. 

2.4 De vectoren 01, .. , Un heten lineair ajhankelijk als er getallen 
A. 1, .. , An bestaan die niet alle nu! zijn, zodanig dat 

n 

Vectoren die niet lineair afhankelijk zijn, heten lineair onajhankelijk. 
Dat twee vectoren liniair afhankelijk zijn, betekent meetkundig dat 
hun representanten evenwijdige dragers hebben. Zijn drie vectoren 
lineair afhankelijk dan zijn de dragers van elk drietal representanten 
evenwijdig met een vast vlak. In de driedimensionale ruimte zijn vier 
of meer vectoren steeds lineair afhankelijk; anderzijds zijn er on
eindig veel drietallen bestaande uit lineair onafhankelijke vectoren. 
Zijn 01, 02 en U3 drie lineair onafhankelijke vectoren dan bestaat bij 
elke vector x een en slechts een drietal scalairen ~1, ~2 en ~3, zodanig 
dat x = ~iu1 + ~202 + ~3U3. Hieruit volgt direct: een vector die 
loodrecht staat op drie lineair onajhankelijke vectoren is een nu/vector. 

2.5 Zijn AU, AV en AW in deze volgorde representanten van u, v 
en wen is J de inhoud van het parallelepipedum opgespannen door 
deze representanten, dan is de determinant met u, v en w als eerste, 
tweede en derde kolomvector (of rijvector) gelijk aan J of - Jal naar 
gelang de driebenen Ox1X2X3 en A UVW gelijk of tegengesteld geo
rienteerd zijn. De bedoelde determinant zullen we als det (u, v, w) 
noteren. Bij de bovenstaande uitspraak zijn u, v en w lineair onaf
hankelijk verondersteld. Blijkbaar is det (u, v, w) = 0 een nodige en 
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voldoende voorwaarde opdat u, v en w Iineair afhankelijk zijn. 

2.6 Het vectorprodukt of het uitwendig produkt, ook wel uitprodukt 
genoemd, wordt gedefinieerd door: 

Blijkbaar is u x v = - v x u, terwijl u x v = 0 nodig en voldoende 
is opdat u en v lineair afhankelijk zijn. Voor elke vector w geldt: 

(w, u x v)= (u x v, w) = det (u, v, w). (2.1) 

Bijgevolg is (u, u x v) = (v, u x v) = 0. Dus staat u x v loodrecht op 
u en op v. Tenslotte geldt nog : det (u, v, u x v)= (u x v, u x v)= 
lu x vl 2

. Zijn u en v lineair onafhankelijk en stellen AU, AV en AW 
representanten voor van u, v en u x v dan is A UVW dus een rechts 
driebeen, waarvoor geldt (fig. 5): 

. --+ 
LUAW = LVAW = n/2, AW= lu x vi. 

w · 

u 
fig. 5 

Boven~n is de insoud van het parallelepipedum opgespannen 
door AU, AV en AW blijkens het bovenstaande gelijk aan A w2. 
Hieruit volgt dat de oppervlakte van het door AU en AVopgespannen 
parallelogram gelijk is aan lu x vi. Is LUA V = <p dan is dus lu x vi = 
lul·lvl sin <p, welke betrekking kennelijk ook nog geldt als u en v lineair 
afhankelijk zijn. Uit een en ander volgt dat u x v niet afhangt van de 
keuze van het (rechtse) assenstelsel. 

2. 7 Een regel die in het vervolg meermalen zal worden gebruikt, is die 
voor het vectorieel tripelprodukt: 

u x (v x w) = (u, w) v - (u, v) w. (2.2) 

Zijn v en w lineair athankelijk dan ziet men vrijwel onmiddellijk dat 
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deze betrekking geldt. Voor het geval dat v en w lineair onafhankelijk 
zijn, bedenke men dat uit de betekenis van het linkerlid voortvloeit 
dat u x (v x w) een lineair combinatie is van v en w, dus dat 

u x (v x w) = ixv + f3w . 

Hieruit volgt : 0 = (u, u x (v x w)) = a(u, v) + /3(u, w). Dan is 

a ---, A(u, w), /3 = - A(u, v) en dus: 

u x (v x w) = A{(u, w)v - (u, v)w}. 

Door vergelijking van de eerste kengetallen links en rechts vindt men 
A= I. 

2.8 Zijn u # Oen v twee vectoren dan is er een en slechts een getal A 
zodanig dat v - AU = w loodrecht op u staat. Immers (v - AU, u) = 0 
is equivalent met A = (u, v) / (u, u). Bijgevolg kan v ondubbelzinnig 
worden geschreven als som van een vector lineair afhankelijk van u 
en een· vector loodrecht op u. Men noemt dit het ontbinden van v fangs 
en loodrecht op u; de beide vectoren, waarvan v de som is, heten bij 
deze ontbinding de componenten. 

3 Veranderlijke vectoren 

Definitie 3.1 De vector x heet een functie van de reele scalaire para-
meter u als zijn kengetallen functies van u zijn. · 
Een notatie hiervoor is : 

x = x(u) = (x1(u), x2(u), X3(u)). (3.1) 

Defi.nitie 3.2 Onder Jim x(u) verstaat men de vector 
u-+u0 

(Jim x1(u), Jim x2(u), Jim X3(u). 
u-+"o u-+u.o u-+"o 

(3.2) 

mits de laatstgenoemde drie limieten bestaan. 
We veronderstellen dat de functies Xk (u) (k = I, 2, 3) voorkomende 
in (3.1) differentieerbaar zijn naar u en geven differentiatie met een 
accent aan. 
Definitie 3.3 De afgeleide vector van x = x(u) is de vector 

I ( I I I ) X = X 1, X2, X3 . 
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Uit het bovenstaande volgt: 

'( ) 1. x(u+ h) - x(u) XU= Im , 
h--+0 h 

geheel analoog aan de definitie voor de af geleide van een scalaire 
functie. De rekenregels voor het differentieren van vectoren zijn dan 
ook gelijkluidend met die voor het differentieren van scalaire functies . 
Zo geldt: 

(x +y)' = x' + y'; (x, y)' = (x', y) + (x, y'); 
(x x y)' = x' x y + x x y'. 

Is x een functie van u, <loch hangt lxl niet van u af dan volgt uit (x, x) = 

constant, dat (x', x) = 0. De afgeleide van een vector met constante 
norm is dus een vector die loodrecht staat op de gegeven vector. 
Wij geven tenslotte nog: 

b 

Definitie 3.4 Onder Jx(u) du verstaan we de vector: 
a 

(jx1(u) du, jx2(u) du, Jx3(u) du), 

mits de Jaatste drie integralen bestaan. 

4 Toepassing van de vectorrekening in de meetkunde 

4.1 Een rechte I is bepaald door twee verschillende van haar punten . 
Laten A en B dez~unten zijn en a en b hun positievectoren. De vrije 
vector waarvan AB een representant is, noemen we r; dan is r # 0. 
Een punt X (positievector x) ligt dan en alleen dan op I als AX een 
representant is van de vrije vector A.r, dus als x - a = A.r, of x = 
a + A.r; hierin is A. een reeel getal. De verzameling van alle pun ten van 
I wordt dus voorgesteld door: 

x =a+ A.r, (4.1) 

waarin A. de reele getallen doorloopt. Anders gezegd: ( 4.1) is een 
vergelijking van I. Men noemt r een richtingsvector van I; met r zijn 
ook alle vrije vectoren ar (o: # 0 en reeel) richtingsvectoren van/. 

4.2 Zij c een punt van de door (4.1) aangewezen rechte /.Er is dan 
een getal A.o, zodanig dat c = a + A.or. De vector r* = c x r = 
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= (a+ A.or) x r = a x r is ten duidelijkste onafbankelijk van de 
keuze van het punt cop I en staat loodrecht op r. Wel hangt r* af van 
de keuze van de ricbtingsvector: neemt men hiervoor iXl" (a i= 0) 
in plaats van r dan gaat r* over in ar*. Uit bet bovenstaande blijkt dat 
elke rechte, op eenzelf de evenredigheidsfactor na, twee vrije vec
toren r en r* bepaalt die loodrecht op elkaar staan en waar\ran de 
eerste (de richtingsvector) geen nulvector is. We stellen nu de vraag 
of door twee zulke vectoren een rechte wordt vastgelegd. Nauwkeu
rig geformuleerd, is ons probleem het volgende. Ten opzichte van een 
orthonormaal rechts assenstelsel Ox1X2X3 zijn gegeven de vrije vec
toren r i= 0 en r* , zodanig dat (r, r*) = 0 . Bestaat er een rechte I met 
de eigenschap dat voor elk punt x van I geldt: x x r '== r*? 
Zeer eenvoudig is het antwoord als r* = 0. lmmers, uit x x r = 0 
volgt x = ..tr. De lijn voorgesteld door deze laatste vergelijking is dus 
de enige die aan de vraag voldoet. We veronderstellen daarom verder 
r* i= 0. In de eerste plaats tonen we nu aan dat de vergelijking 
x x r = r* in x juist een oplossing x = p bezit waarvoor geldt 
(p, r) = 0. Daar uit p x r = r* volgt dat p loodrecbt op r* staat, is 
de gezochte vector noodzakelijk van de gedaante p = µ r x r*. 
Voldoende is dus dat µ kan. worden bepaald uit µ(r x r*) x r = r* . 
Daar (r, r*) = 0, is dit wegens (2.2) gelijkwaardig met µ(r, r)r* = r*, 
dus met µ = (r, rt 1. Derhalve is p ondubbelzinnig vastgelegd als 
de vector 

r x r* 
p = --. (4.2) 

(r, r) 
Voor x x r = r* kan nu worden geschreven x x r = p x r, of 
(x --p) x r = 0. Hieraan is alleen dan voldaan als x -- p = ..tr. Er 
is dus een en slechts een rechte I die aan de vraag voldoet. Zij kan 
worden voorgesteld door: 

(4.3) 

en gaat derhalve door bet punt met positievector p, terwijl haar rich
tingsvector r is. Het genoemde punt is het voetpunt van de loodlijn 
uit 0 neergelaten op /. Hoewel bij deze afleiding r* i= 0 is veronder
steld, is bet resultaat ook geldig voor r* = 0. Men noemt r en r* een 
paar P!Uckervectoren van de lijn /; de verzameling van alle Pliicker
vectoren van I is gegeven door ar, ar* waarin a de van nul verschil
lende reele getallen doorloopt. We zullen in het vervolg de lijn met 
Pliickervectoren r en r* vaak met [r, r*] aangeven ; hierin is dus r i= 0 
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en (r, r*) = 0. In de voorstelling [r, r*] kan men voor r een eenheids
vector (dat is een vector met norm 1) nemen; in dit geval noemen we 
de voorstelling genormeerd. 

4.3 Op de lijnen Ii en /2 voorgesteld door [ri, rt] en [r2, r~] kiezen 
we in deze volgorde de punten ai en a2. Nodig en voldoende opdat 
Ii en 12 in een vlak liggen, is dat ai - a2, ri en r2 lineair afhankelijk 
zijn, dus det (ai - a2, ri, r2) = 0. Hiervoor kunnen we schrijven: 
det(ai,ri,r2) + det(ri,a2,r2) = Oenderhalvevolgens(2.l): 

(ai x ri, r2) + (ri, a2 x r2) = 0, of 

(rt, r2) + (ri, r~) = 0. (4.4) 

Dit geeft ons: 
Stelling 4.1 De relatie (4.4) is een nodige en voldoende voorwaarde 
opdat de rechten [ri, rt] en [r2, r~] in een vlak liggen. 

4.4 Elk van de Pli.ickervectoren van een rechte heeft drie kengetallen. 
Een rechte in de ruimte is dus door zes getallen bepaald; het komt 
daarbij echter slechts aan op de verhoudingen van deze getallen, ter
wijl ze bovendien nog voldoen aan een betrekking die uitdrukt dat de 
Pli.ickervectoren loodrecht op elkaar staan. De rechten van de ruimte 
vormen dus een viervoudig oneindig stelsel. Dit zelf de wordt ook tot 
uitdrukking gebracht door de zegswijze dat er in de ruimte =4 ver
schillende rechten zijn. 

4.5 Zijn (ni, x) = Yi en (n2, x) = y2 twee niet evenwijdige vlakken, 
dan is ni x n2 een richtingsvector van hun snijlijn. Voor elk punt x 
van de snijlijn is x x (ni x n2) = (n2, x)ni - (ni, x)n2 = y2ni -
yin2. Met behulp van Pli.ickervectoren kan de snijlijn derhalve als 
[ni x n2, y2ni -- yin2] worden genoteerd. 
Wij knopen hieraan nog de volgende opmerking vast. Zoals bekend 
kan ook aan twee evenwijdige vlakken (n, x) = yi, (n, x) = y2 
(yi =/:- y2) een oneindig verre of oneigenlijke snijlijn worden toegekend. 
Deze zou volgens een formele toepassing van de bovenstaande regel 
worden voorgesteld door de Pli.ickervectoren [O, (y2 - yi)n] of 
[O, n]. Dit brengt ons ertoe per definitie vast te stellen dat [O, n] (n =/:-0) 
de P!Uckervoorstelling is van de oneigenlijke rechte van alle vlakken 
met n als normaalvector. 
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Passen we de voorwaarde (4.4), die uitdrukt dat twee eigenlijke rech
ten in een vlak liggen, toe op een eigenlijke rechte [r, r*] en een on
eigenlijke rechte [O, n] dan vinden we (r, n) = 0 als nodige en vol
doende voorwaarde opdat deze twee rechten in een vlak liggen. Dit is 
geheel in overeenstemming met het feit dat (r, n) = 0 nodig en vol
doende is opdat [r, r*] ligt in een vlak met normaalvector n. Voor twee 
oneigenlijke rechten [O, ni] en [O, n2] gaat (4.4) over in een identiteit. 
Twee oneigenlijke rechten liggen dus steeds in een vlak zo zou de con
clusie moeten luiden. Inderdaad leert de meetkunde dat alle oneigen
lijke rechten geacht moeten worden in een vlak te liggen, het oneigen
lijke vlak van de ruimte. De formule (4.4) leidt dus zowel voor eigen
lijke als oneigenlijke rechten tot zinvolle resultaten. 

5 Glijdende vectoren of speren 

Zij s # 0 een vrije vector en l drager van een representant vans. 
Definitie 5.1 De deelverzameling S vans bestaande uit alle represen
tanten vans die l als drager hebben, heet een glijdende vector of speer. 
Van deze speer heet s de speervector en l de speerdrager of kortweg de 
drager. 
Definitie 5.2 Twee speren heten gelijk als ze dezelfde speervector en 
dezelfde drager hebben. 
Een speer Smet speervector sis ondubbelzinn~ bepaald door twee 
punten A en B van zijn drager, zo gekozen dat AB een representant is 
van s. Is a de positievector van A dan heet de vrije vector s* = a x , s 
het moment van AB ten opzichte van de oorsprong 0 of de moment vec
tor van AB in 0. Vol gens 4.2 hangt a x s niet af van de keuze van A 
op de speerdrager. Bijgevolg kunnen we s* de momentvector in 0 
van de speer S noemen. De lezer zal sens* herkennen als Pliicker
vectoren van de drager van S. Bij gegeven 0 bepalen het paar {s, s*} 
en de speer S elkaar wederzijds ondubbelzinnig. We noteren de speer 
S dan ook als [s, s*]. 
Is C een punt op de drager van S en X een willekeurig punt dan heet 
~ 

XC x s de momentvector van de speer in het punt X (notatie: mx). 
Het is direct duidelijk dat mx niet afhangt van de keuze van Cop de 
speerdrager. Dit blijkt overigens ook als volgt. Zijn x en c de positie-

. '--+ 
vectoren van X en C dan is XC = c -- x en dus mx = (c -- x) x s = 
= c x s -- x x s; hiervoor kan worden geschreven : 
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mx = s* - xx s. (5.1) 

Tot zover is alleen sprake geweest van speren met van nul verschil
lende speervectoren; zij hebben als dragers eigenlijke rechten. We 
zullen ook oneigenlijke speren toelaten: de oneigenlijke rechte [O, n] 
noemen we ook we! een oneigenlijke speer. Wanneer we de formule 
(5.1) ook willen handhaven voor oneigenlijke speren, moet de speer 
N = [O, n] geacht worden in elk punt dezelfde momentvector n te 
hebben (vgl. paragraaf 29). 
Het is doelmatig nulsperen in te voeren; dit zijn speren waarvari de 
speervector en de momentvector in 0 nulvectoren zijn. De drager 
van een nulspeer is onbepaald. 

6 Het scalaire moment van twee speren 

We beschouwen van de eigenlijke speren S1 = [s1, st] en S2 = 
[s2, s~] de representanten A';B1 en A2B2 (fig. 6). Onder het scalaire 
moment van deze representanten verstaat men het getal: 

(6.1) 

Afgezien van het teken is dit gelijk aan zesmaal de inhoud van het 
viervlak A 1A2B1B2 (waarorri? vgl. 2.5). Het is derhalve onafhankelijk 
van de keuze van het (rechtse) assenstelsel. Zijn ai en a2 de positie
vectoren van Ai en A2 dan kan voor de determinant (6.1) worden 
geschreven : 

det (s1, a2 - ai, s2) = det(s1, a2, s2) + det(a1, s1, s2) = 
= (s1, s~) + (st, s2). 
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In deze uitkomst herinnert niets meer aan de keuze van de represen
tanten A-;iJ1 en A;/J2. We mogen (6.1) dus het scalaire moment van de 
speren S1 en S2 noemen. Voeren we hiervoor de notatie <S1, S2> 
in, dan is dus: 

(6.2) 

Is tenminste een van de speren S 1 en S2 oneigenlijk dan vatten we het 
tweede lid van (6.2) opals definitie van hun scalair moment. Blijkbaar 
is < S1, S2> = < S2, S1>. Uit paragraaf 4 volgt verder dat 
< S 1, S2 > = 0 een nodige en voldoende voorwaarde is opdat de 
dragers van beide speren in een vlak liggen. 

7 Het moment van een speer om een (gerichte) lijn 

Zij L = [I, I*] de genormeerde voorstelling van een rechte lijn en 
S = [s, s*] een speer. Men noemt <L, S> het moment van Som L. 
Ook L- = [- 1, - I*] is een genormeerde voorstelling van de beschouw
de lijn. Blijkbaar is < L-, S > = - < L, S > . Strikt genomen zou-
we dus moeten spreken van het moment van S om de gerichte lijn L. 
Onze notaties waarborgen dat weglating van het adjectief gericht 
nimmer tot misverstand kan leiden. Zij X (positievector x) een punt 
van L. Volgens (5.1) is s* = mx + x x s. Hieruit volgt: <L, S> = 
(I, mx)+ det(l, x, s) + (I*, s) = (I, mx). Het moment van een speer 
om een rechte door Xis dus de van een teken voorziene projectie op 
deze rechte van de momentvector van de speer in het punt X. De ab
solute waarde van dit moment is derhalve maximaal voor de rechte 
door X- met richtingsvector mx. Deze lijn heet dan ook de as van maxi
maa/ moment van de speer in het punt X. 
We merken tenslotte nog het volgende op. Is s* = (st, st s~) dan is 
st het moment van de speer [s, s*] om de Xk- as (k = l, 2, 3); de lezer 
overtuige zich hiervan. 



II Beginselen van de kinematica 

8 Beweging van een punt 

Zij Ox1x2x3 een orthonormaal rechts assenstelsel in de driedimen
sionale eucJiclische ruimte V. 
Definitie 8.1 Het punt X met positievector x ten opzichte van Ox1X2X3 
beweegt zich ten opzichte van dit assenstelsel als x een niet-constante 
functie is van een reele parameter t die de tijdwordt genoemd. 
De functie x(t) wordt tweemaal continu differentieerbaar veronder
steld. Differentiatie naar t wordt aangegeven door een stip boven het 
functieteken te plaatsen; x wordt geJezen :jluxie x. 
Definitie 8.2 Een punt waarvan de positievector niet van t afhangt, 
heet in rust ten opzichte van Ox1x2x3 of ook we!: vast met Ox1X2X3 
verbonden. 
Definitie 8.3 Onder de snelheid op het tijdstip t van bet punt X met 
positievector x = x(t) verstaat men de vector x(t) = x. 
We zullen de snelheid vaak met v aangeven, zonodig voorzien van een 
index om te laten uitkomen van welk punt zij bedoeld is (bijvoor
voorbeeld: vx, VA, VB) . 

Definitie 8.4 Onder de versnelling op het tijdstip t van het punt met 
positievector x = x(t) verstaat men de vector x(t) = x = v. 
De versnelling wordt doorgaans met a aangeduid, eventueel (als bij 
de snelheid) voorzien van een index. Een punt dat op elk tijdstip de 
versnelling nul heeft, beweegt zich met constante snelheid langs een 
rechte lijn (eenparige rechtlijnige beweging). Immers uit x = 0 volgt 
x = c en x · = b + ct waarin c en b constant zijn. 

9 De fundamenteJe eigenschap van de beweging van starre stelsels 

Definitie 9.1 Een verzameling punten met de eigenschap dat de 
afstand tussen elk tweetal punten van de verzameling onveranderlijk 
is, beet een star stelsel. 
Zijn van een star stelsel W niet alle punten vast met Ox1x2x3 verbon
den, dan zegt men dat het zich ten opzichte van V beweegt. Het levert 
gemak op voor W een driedimensionale ruimte te nemen die op elk 
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tijdstip met V samenvalt. Dan valt op het tijdstip t elk punt X w van 
W samen met een welbepaald punt X van V. Is vx de snelheid van X w 
op dit tijdstip dan kunnen we aan X de vector vx als beeld toevoegen; 
desgewenst kunnen we de representant van vx met X als beginpunt in 
tekening brengen. In elk punt van Vis zo ondubbelzinnig een vector 
bepaald: in Vis een driedimensionaal vectorveld vastgelegd. Dit wordt 
het snelheidsveld op het tijdstip t van de beweging van W ten opzichte 

·van V (kortweg: de beweging W/ V) genoemd. Het geeft op genoemd 
tijdstip de verdeling van de snelheden over de punten van W of de 
snelheidsdistributie weer. Soms wordt deze snelheidsdistributie ook 
de bewegingstoestand genoemd. Vanzelfsprekend mag niet uit het 
oog worden verloren dat het snelheidsveld met de tijd verandert. Het 
bezit echter een van t onafhankelijke karakteristieke eigenschap die 
de grondslag vormt voor een dieper inzicht in zijn structuur. 
Zijn X en Y twee verschillende punten van Wop volgend met positie
vectoren x en y dan is x = vx en y = Vy. De eigenschap dat hun af
stand onveranderlijk is, wordt uitgedrukt door: 

(x-y,x-y) = c2, (9.1) 

waarin c niet van t afhangt. Bij een beweging W / V geldt dus op elk 
tijdstip: · 

(x - y, vx - Vy) = 0. (9.2) 

Het is gemakkelijk de meetkundige betekenis van (9.2) te vinden. Men 
kan vx en Vy ontbinden langs en loodrecht op XY en vindt zodoende: 
vx = A.(x - y) + Wx, Vy = µ(x - y) + Wy, waarin (wx, x - y) = 
(wy, x -y) = 0. Volgens (9.2) is dan: (x - y, (A.-µ) (x - y)) = O; of 
(A. - µ) (x - y, x - y) = 0. Daar X en Y verschillend zijn, volgt hier
uit A. = µ. Hiermee is aangetoond : 
Stelling 9.1 Bij de beweging W(V zijn de projecties van de snelheids
vectoren van twee verschillende punten op de verbindingslijn van 
deze punten gelijk. Men drukt dit ook uit door de zegswijze dat het 
snelheidsveld van de beweging W/ V op elk tijdstip equiprojectief is . 
Is, omgekeerd, van enige beweging W/ V het snelheidsveld op elk 
tijdstip equiprojectief dan geldt (9.2) en dus ook (9.1) op elk tijdstip 
en voor elk tweetal punten. Het stelsel W is dan dus star, althans 
beweegt als ware het star. Zonder dat men zich verdiept in de vraag 
of het bewegende stelsel al dan niet star is, kan men dus een beweging 
met een equiprojectief snelheidsveld een starre beweging noemen. 
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10 Reductie van de snelheidsdistributie op een punt 

We beschouwen drie niet op een lijn gelegen punten A, Ben C (po
sitievectoren a, b enc) in het snelheidsveld van een starre beweging. 
Dan geldt volgens (9.2): (a - b, VA - VB) = 0, (a - c, VA - ve) = 0. 
Dit brengt ons ertoe de rechten Li = [a - b, VA -vB] en L1 = 

[a - c, VA - ve] te beschouwen. Zij zijn eigenlijk en niet evenwijdig. 
Daar voorts~ <Li, L1 > = (a - b, VA -ve) + (a- c, VA - VB) = 
(a - b, VB - ve) + (a - c, ve - VB) = (c - b, VB - ve) = 0, besluiten we 
dat Li en L1 elkaar snijden. De positievector van het snijpunt is 
representant van een vrije vector die we met w aangeven. We stellen 
v A - w x a = u, zodat dus v A = u + w x a . Daar het boven be
doelde snijpunt op Li ligt, is VA - VB = w x (a - b). Hieruit volgt: 
VB = u + w x b. Evenzo vinden we ve = u + w x c. Zij X (positie
vector x) een punt dat niet vlak ABC ligt. Dan is L = [a - x, VA - vx] 
een eigenlijke rechte die niet in genoemd vlak ligt. Men vindt gemak
kelijk: < Li, L > = < L2, L > = 0. Hieruit volgt dat L door het 
snijpunt van Li en L1 gaat. Bijgevolg isv A - vx = w x (a - x) en dus : 

vx = u + w xx. (IO.I) 
Voorde snelheid van elk punt x niet in vlakABC geldtderhalve (10.1). 
We beweren dat deze formule ook nog geldt voor elk punt X in ABC. 
Dit is als volgt in te zien. Is D (positievector d) een punt niet in vlak 
ABC dan is VD= u + Q) x d. Nu zijn A, Ben D drie niet op een lijn 
gelegen punten waarop (10.1) mag worden toegepast. Volgens het 
bovenstaande betoog geldt (10.1) dan voor elk punt X niet in vlak 
ABD. Evenzo blijkt dat (10.1) geldt voor elk punt dat niet in een van 
de vlakken ACD of BCD ligt. Hiermee is onze bewering bewezen. 
We vatten samen: bij een starre beweging bestaan op elk tijdstip twee 
vectoren u en w, zodanig dat voor elk punt X geldt vx = u + w x x . 
Deze vectoren, die functies zijn van de tijd, zijn door de beweging on
dubbelzinnig bepaald. Immers, geldt op zeker tijdstip t: vx = u + 
w x x = ui + roi x x voor elke keuze van x dan volgt hieruit voor 
x = 0 dat u = ui, zodat voor elke x geldt: w x x = wi x x; dit 
leidt tot w = wi. De betekenis van u wordt direct duidelijk wanneer 
we (10.1) toepassen voor x = 0. Dan blijkt dat u de snelheid is van 
het punt van het bewegende stelsel dat op bet beschouwde tijdstip 
samenvalt met de oorsprong 0. lnplaats van u zullen we dan ook 
vo schrijven, zodat (10.1) wordt: 

vx = vo+w x x. (10.2) 
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Men noemt w de hoeksnelheid (op het beschouwde tijdstip) van de 
starre beweging en men zegt dat door (10.2) het snelheidsveld op de 
oorsprong is gereduceerd. Reductie op een punt A (positievector a) 
is evenzeer mogelijk. Hiertoe behoeft men slechts uit (I 0.2) en v A = 
= vo +w x a af te leiden: 

vx =VA+ ro x (x - a)= VA+ ro x AX (10.3) 

Is w = 0 voor elke t dan hebben alle punten dezelfde snelheid vo. De 
beweging wordt in dit geval een translatie genoemd. Ook bij een be
weging waarvoor ro niet identiek nu! is, kunnen er tijdstippen zijn 
waarop ro = 0. Op zulk een tijdstip heet de beweging een momentele 
translatie. 

11 De momentele schroefas 

Op een tijdstip waarop ro # 0 is, kan vo ondubbelzinnig langs en 
loodrecht op ro worden ontbonden: vo = hw + ro*, waarin h = 

(ro, vo/(ro, ro) en (ro, ro*) = 0. Uit (I 0.2) volgt (ro, vo) = (ro, vx); 
hieruit blijkt dat h niet afhangt van het gekozen reductiepunt: h is 
ondubbelzinnig voor de beweging bepaald en hw = v, dus eveneens. 
Zij P (positievector p) een willekeurig punt van de rechte S = 

[ro, ro* ]. Dan is ro* = p x ro. Voor de snelheid van P vindt men dus : 
Vp = vo + ro x p = vo - ro* = vt. Elk punt van de lijn S heeft dus 
de snelheid vt die de translatiesnelheid van de beweging wordt ge
noemd. Bij reductie van het snelheidsveld op P vindt men voor de 
snelheid van een punt X: 

---+ 
vx = Vt + ro x PX (l 1.1) 

Elk punt heeft dus een snelheid die ontbonden kan worden in een 
component vt evenwijdig met S en dezelfde voor alle punten, en een 
component loodrecht op het vlak door S en het beschouwde punt; 
deze laatste component is reeht evenredig met de afstand van het 
punt tot S (fig. 7). Dit betekent: het snelheidsveld komt overeen met 
dat van een schroejbeweging om S als schroefas. Uit het bovenstaande 
volgt dat S gekarakteriseerd kan worden als de verzameling van de 
punten die op het beschouwde tijdstip de kleinste snelheid hebben. 
Dit doet zien dat S niet afhangt van de keuze van het assenstelsel, 
<loch door de beweging ondubbelzinnig is bepaald. Men noemt S de 
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fig. 7 

momentele schroefas van de beweging; h heet de gereduceerde spoed. 
Het geordende vectorpaar S = {OJ, vo} wordt wel een snelheidsschroef 
genoemd. Is v, = 0 dan stemt het snelheidsveld overeen met dat 
van een rotatie om de as S die in dit geval de momentele rotatie-as 
heet. Een momentele translatie waarbij v de snelheid is van alle pun
ten kan worden opgevat als een momentele schroefbeweging met 
hoeksnelheid nul om de oneigenlijke as Loo = [O, v ]. 

12 Vlakke bewegingen 

Definitie 12.l De starre beweging W/ V heet vlak als op elk tijdstip 
de snelheden van alle punten evenwijdig zijn met een vast vlak. 
Een voortdurende translatie is een voorbeeld van een vlakke bewe
ging. Van een beweging met OJ i= 0 zijn de snelheden van alle punten 
op elk tijdstip evenwijdig met een vast vlak met normaalvector n 
wanneer identiek int en voor elke keuze van X geldt: 0 = (n, vx) = 
= (n, hOJ) + det(n, OJ, PX). Door X in P te kiezen, blijkt dat hier
voor noodzakelijk is dat identiek in t voldaan is aan 

h(n, OJ) = 0 (12.1) 
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Hieruit volgt dat bovendien noodzakelijk is dat op elk tijdstip en 
voor elke keuze van X geldt: det(D, w, PJrJ = (D x w, P~ = 0. Dit 
is dan en alleen dan het geval als D x w = 0, dus w = AD (A =I: 0). In 
verband met ( 12.1) volgt hieruit h = 0. Men ziet gemakkelijk in dat 
de beide voorwaarden h = 0 en w = AD ook voldoende zijn opdat 
identiek in t en voor elke X voldaan is aan (D, vx) = 0. We komen 
zodoende tot de slotsom: een starre beweging die geen translatie is, is 
dan en alleen dan vlak als de momentele schroefas een vaste richting 
heeft en als bovendien de translatiesnelheid nu/ is. 
Zij bij zulk een beweging n een vlak loodrecht op de momentele 
schroefas en D een eenheidsvector langs deze as. Het (met de tijd ver
anderlijke) snijpunt P van n met de momentele schroefas heeft dus 
op elk tijdstip de snelheid nu!. Van een punt X in n is de snelheid 
vx = w x PX, een vector die, zoals het behoort, in n ligt. Nemen we 
voor D een eenheidsvector dan mogen we w = WD stellen; w beet 
de scalaire hoeksnelheid. Door de zin van D geschikt te kiezen, kunnen 
we ervoor zorgen dat w~ o. Blijkbaar is I Vx I= w. PX voor elk punt 
X in n. De snelheidsverdeling is kennelijk in alle vlakken loodrecht 
op n dezelfde, zodat men zich bij het bestuderen hiervan kan beper
ken tot de. punten van W die liggen in het vlak n1 van W dat bij de be
weging voortdurend blijft samenvallen met het vlak n van V, dus 
tot de beweging n1/n. Het punt P wordt van deze beweging de (mo
mentele) pool genoemd. 

13 EeD sDelheidsconstructie 

Aanknopend bij de vorige paragraaf, beschouwen we in het vlak n1 
een figuur /1 die in een positie waarin P de pool is van de beweging 
nifn samenvalt met de figuur/in n. Een punt X1 van/1 valt dan samen 
met een punt X van/ De snelheid van X, wordt voorgesteld door de 
vector XXv die loodrecht op PX staat en de lengte w. PX heeft (fig. 8; 
w = 1 /2). We construeren met een willekeurig punt 0 van n als 
begin punt de vector OX~ = xt en laten X1 de figuur /1 en dus X de 
figuur f doorlopen. Dan volgt uit het bovenstaande dat X~ een figuur 
f' doorloopt, die gelijkvormig is met f De gelijkvormigheidsfactor is w 
enf' is ten opzichte van/ over een rechte hoek gedraaid. Voor construc
tieve doeleinden kan hiervan dikwijls een nuttig gebruik worden ge
maakt. 
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Voorbee/d. A 1 en Bi zijn twee punten van n1 die op een zeker tijdstip 
samenvallen met de pun ten A en B van n. De snelheid A Av van A 1 is 
gegeven; de snelheid van Bi valt langs de lijn b door B (fig. 9). 

Om de snelheid van Bi te vinden, beginnen we met de vector DA~ = 
AAv en trekken door 0 de lijn b', evenwijdig met b. We bedenken 
verder dat het verschil van de snelheden van A 1 en Bi een vector is die 
loodrecht op AB staat en trekken derhalve door A~ de lijn loodrecht 
op AB die b' snijdt in B~. Dan is OB~ gelijk aan de snelheid van B 1 . 

De snelheid van het punt C 1 van 7t1 dat met bet punt C van AB samen
valt, kan worden gevonden door het punt C~ te bepalen waarvoor 
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geldt A~C~ :B~C~ = AC :BC. De gezochte snelheid is dan volgens 
het voorafgaande gelijk aan oc~. 

14 Enkele algemene opmerkingen 

De mechanica, waarvan de statica een onderdeel is, behoort tot 
de natuurwetenschappen. Haar wetmatigheden kan men dan ook 
op het spoor komen door waameming van in de natuur optredende 
mechanische verschijnselen en door doelbewuste, min of meer subtiel 
ingerichte proefnemingen. In <lit boek is de behandeling echter geheel 
theoretisch. Bij de opbouw van de ~heorie wordt gestreefd naar een 
zo nauwkeurig mogelijke, voor wiskundige behandeling toegankelijke, 
formulering van de mechanische verschijnselen, zulks met zorgvuldige 
inachtneming van al wat waarneming en experiment ons dienaan
gaande hebben geleerd. Zo ontstaat een wiskundig model waarin een 
aantal grondbegrippen zijn gedefinieerd en een aantal grondregels -
men kan ze modelregels noemen - zijn geformuleerd. Elk grondbegrip 
en elke modelregel correspondeert hierbij met een physisch begrip 
of een physische wetmatigheid, ingevoerd of opgespoord als resultaat 
van waarneming en experiment. Gewoonlijk ontstaan de grondbegrip
grippen en de modelregels uit hun physische begeleiders door ver
eenvoudiging, weglating van nevenverschijnselen die de zaak com
pliceren, kortom door abstractie. Wanneer het model eenmaal ter 
beschikking staat - en dit is gewoonlijk eerst na veel vallen en opstaan 
zover - kan het de wiskundige in handen worden gegeven. Hij zal, 
vooropgesteld dat het model voldoende mogelijkheden in zich bergt, 
met hantering van wiskundige hulpmiddelen, stellingen formuleren en 
bewijzen, die in het model gelden en hierbij zo nodig nieuwe begrip
pen invoeren. Alras zal hij zich veroorloven voorspellingen te doen 
over het verloop van in de natuur optredende mechanische verschijn
selen en over dat van doelbewust uitgevoerde experimenten. Wanneer 
deze voorspellingen steeds weer 'uitkomen' en leiden tot numerieke 
resultaten die binnen nauwe grenzen overeenstemmen met die van 
uitgevoerde metingen, acht hij zich gerechtigd tot de conclusie dat 
het ten grondslag gelegde model de realiteit redelijk en met voldoen
de nauwkeurigheid weergeeft. De werkwijze die we hier zeer in het 
kort (en daardoor ook wel wat al te simplistisch) hebben geschetst, 
is reeds gevolgd in de voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk. 
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De grondbegrippen die daar zijn ingevoerd, zijn ruimte en tijd. Ze 
zijn wiskundig vastgelegd: de ruimte, ietwat populair gezegd, als de 
ruimte waarin de schoolmeetkunde wordt bedreven, de tijd als een 
reele parameter die elk interval van de getallenrechte continu kan 
ooorlopen. Hun be gel eiders zijn de physische ruimte en tijd; in het 
wiskundig model wordt over deze ongetwijfeld zeer belangrijke be
.grippen geen enkele uitspra3.k gedaan. Het begrip snelheid, dat met 
definitie 9.3 werd gepresenteerd, is afgeleid uit de beide mathema
tische grondbegrippen door een limietproces: 

"() 1. x(t+i-) - x(t) x t == 1m ----'----'------'-'-
i- -+O 't" ' 

dus door een wiskundige handeling. 
Ook star stelsel is een afgeleid begrip. Als physische begeleider treedt 
op een lichaam waarvan de vervorming bij beweging zo gering is dat 
ze kan warden verwaarloosd vergeleken met de afstanden die bij de 
beweging een rol spelen. In het volgende hoofdstuk gaan we het 
model verrijken met een nieuw grondbegrip en een aantal modelregels 
en afgeleide begrippen. We treden hierbij in het voetspoor van 
Newton (1643-1727) aan wiens geniale geest de grondslagen van de 
klassieke mechanica zijn te danken. 



III Beginselen van de dynamica 

15 Dynamica van bet massapunt 

Definitie 15.J Een massapunt is een meetkundig punt voorzien van 
een constante positieve coefficient m die de in het punt zetelende 
massa of, korter, de massa van het punt genoemd wordt. · 
Als physische begeleider van dit meetkundige begrip treedt op een 
stoffelijk of materieel lichaam van verwaarloosbare afmetingen. Een 
massapunt wordt dan ook wel een stoffelijk of materieel punt ge
noemd. We gebruiken geen van deze benamingen omdat zij - voor 
ons gevoel meer dan de term massapunt - een suggestie inhouden van 
iets dat ruimte inneemt. 
Zelfs de meest oppervlakkige waameming leert dat de beweging van 
een voorwerp kan warden teweeggebracht en belnvloed door voor
werpen die zich in de buurt bevinden. Een stalen bolletje wordt 
aangetrokken door een magneetpool, de beweging van een regendrup
pel ondervindt de invloed van de omringende lucht, de capriolen van 
een yo-yo word en af gedwongen door de beweging van de hand waar
mee dit speeltuig door een koordje is verbonden. Dit belnvloedings
verschijnsel wordt in ons model ingebouwd door het volgende postu
laat. Zij Peen punt met massa m; alles buiten P heet de omgeving van 
P. We nemen aan dat de invloed die door deze omgeving of door een 
dee! ervan op de beweging van P wordt uitgeoefend, steeds kan war
den voorgesteld door een vector f met P als beginpunt. Men noemt f 
een kracht die op P werkt (of ook: op P aangrijpt); P heet het aan
grijpingspunt van f. Zijn U1 en U2 disjuncte delen van de omgeving 
van P (dat zijn delen die geen pun ten gemeen hebben), wier invloed op 
P opvolgend door de vectoren f i en f2 wordt gerepresenteerd, dan 
word t de invloed die hun vereniging U = U 1uU2 op de beweging van 
P heeft, gerepresenteerd door de vector f = f 1 + f2. Deze modelregel 
wordt, om licht te begrijpen reden, vaak het parallelogram van krach
ten genoemd. Uitbreiding tot n~ 2 disjuncte delen U1, .. , Un van de 
omgeving van P ligt voor de hand. Is fk de invloed van Uk (k = 1, .. , n) 

n 

dan is de invloed van hun vereniging gegeven door f = L fk. Gra-
k= 1 

fisch kan f word en gevonden door f 1, .. , f n 'kop aan staart', te begin-
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nen in P, af te zetten. Men krijgt dan de krachtenveelhoek PA iA2 ... An =-+ . 
waarvan de sluitvector PAn de kracht f voorstelt. De hoekpunten van 
de krachtenveelhoek behoeven niet in een vlak te liggen (fig. 10). 

Op welke wijze een kracht die op een massapunt werkt, op de bewe
ging hiervan ingrijpt en hoe de belnvloeding is van massapunten op 
elkaar, is onderwerp van de volgende twee modelregels. 
I. Alsop het punt P met massa mop zeker tijdstip de kracht fwerkt, 
voldoet de versnelling a van Pop dit tijdstip aan: f = m a. 
II. Als de invloed die een massapunt P2 op de beweging van het 
massapunt P1 uitoefent op het tijdstip t door de kracht f21 wordt 
weergegeven, dan wordt op dit tijdstip de invloed van P op de bewe
ging van P2 gerepresenteerd door de kracht f12 = - f21 waarbij 
f12 en f21 de drager P1P2 hebben. 
Deze modelregel wordt vaak samengevat tot de slagzin: actie is ge/ijk 
reactie. 

16 Continue stelsels 

In de natuur is de materie niet bij stukjes en beetjes over meetkundige 
punten verdeeld. In ons model voeren we dan ook ruimtedelen in die 
geheel met massa zijn gevuld, of - zoals ook wordt gezegd - met massa 
zijn belegd. Zo'n ruimtedeel heet een stojfelijk of materiee/ lichaam. 
Het ruimtedeel kan zijn driedimensionaal (volumedeel), tweedimen
sionaal (oppervlaktedeel, hetzij vlak, hetzij gebogen) of eendimen
sionaal (lijnstuk, al dan niet gebogen). We kunnen, hiermee corres
ponderend, dan ook driedimensiona/e lichamen, p/aatvormige licha-
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men (of platen) en lijnvormige lichamen (staven, snaren, koorden, ka
bels) onderscheiden. 
Zij Leen lichaam, Peen (meetkundig) punt van Len U een deel van 
L waartoe P behoort. De massa in U geven we met m ( U) aan en de 
maat van U (dat is het volume, de oppervlakte of de lengte van U al 
naar gelang L drie- twee- of eendimensionaal is) met µ(U) . Het 
quotient m( U)/ µ( U) kan dan de gemiddelde massa in U genoemd wor
den. We veronderstellen dat dit quotient een limiet heeft als µ(U)~O, 

zodanig dat P steeds tot U blijft behoren (anders gezegd: als U zich 
samentrekt op P). Deze limiet heet de massadichtheid van L in het 
punt P. We zullen haar met a(P) aanduiden; uiteraard is a(P)~O. 
Het kan voorkomen dat a(P) niet afhangt van de keuze van P in L; 
in dit geval heet het lichaam L homogeen. Na deze definitie zal het 
duidelijk zijn dat de totale massa M van L wordt voorgesteld door 

M = Ja(P)dµ, (16.l) 
G 

waarin het integratiegebied G het ruimtedeel is dat door L in beslag 
wordt genomen. Het rechterlid van ( 16. l) is dus een drievoudige, 
tweevoudige of enkelvoudige integraal als naar gelang L driedimen
sionaal, plaat- of lijnvormig is. Corresponderend hiermee is dµ vo
lume-, oppervlakte- of lijnelement. Men noemt a(P)dµ = dm het 
massa-element in P. Is L homogeen, dus a(P) = a onafhankelijk van 
P,danisM = aµ(G) . 

17 Opmerking over de notatie 

Het is beslist niet de bedoeling met de invoering van de stoffelijke 
lichamen de massaptmten uit ons model te verbannen. Vragen om
trent de beweging van een geweerkogel zullen in het mathematisch 
model nog kunnen verschijnen als opgaven over een massapunt, 
althans indien het gaat om de fase waarin de kogel de loop verlaten en 
het doel nog niet getroff en heeft. Bij het onderzoek naar het gedrag 
van de kogel in de loop is deze simplificatie stellig niet geoorloofd . 
Wel moge hier worden gewaarschuwd voor de opvatting als zou een 
stoff elijk lichaam een verzameling zijn van oneindig veel massapun
ten; dit is daarom onjuist, omdat elk stoffelijk lichaam dan een on
eindig grote massa zou hebben. Hoe triviaal deze opmerking moge 
schijnen, het is niettemin raadzaam haar steeds in gedachten te hou-
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den bij bet lezen van de volgende bescbouwingen. 
Zij Geen ruimtedeel waarvan de disjuncte deelverzamelingen Di , .. , 
Dp worden ingenomen door stoffelijke lichamen Li , .. . , Lp. De 
massadicbtbeid van fa zij gegeven door ak(P), PEDk (k = 1, .. , p). 
We veronderstellen verder dat in G nog de massapunten Pi, .. ,Pq liggen 
met massa's mi, .. , mq en nemen aan dat Pi(/= 1, .. , q) tot geen van de 
delen Di, .. , Dp beboort. Dari is de totale in G voorkomende mass~ 
M blijkbaar: 

p q 

M = L J ak(P)dµ+ L: m1. (17.1) 
k= i Dk I= i 

In bet recbterlid staat een som van integralen, vermeerderd met de 
som van een aantal eindige massa's. Metals acbtergrond de weten
scbap dat de integralen in (I 7.1) limieten zijn van sommen met 
positieve termen, geven we nu voor bet recbterlid een schrijfwijze die 
voor verscbillende nog te volgen bescbouwingen zeer bruikbaar zal 
blijken te zijn. We merken op dat bij de berekening van de totale 
massa in G rekening moet worden gebouden met twee soorten meet
kundige punten: de massapunten en de punten van Di, ... , Dp. Van 
al deze punten zullen we zeggen dat ze met massa behept zijn. Een 
massapunt P1 is bebept met zijn massa m1 ; van een punt Pn van een 
van de verzamelingen Dk zeggen we dat bet bebept is met bet zicb ter 
plaatse bevindende massa-element dm = a(Pn)dµ en dit massa
element geven we eenvoudsbalve maar met mn aan. De integraal over 
Dk noteren we, op de eeninaal ingeslagen weg voortgaande, als 
Imn boewel we zeer goed weten, dat bet gaat om een integraal en 
niet om een som. Wanneer we nu alle punten in G die met massa 
bebept zijn met P; aangeven waarbij i een zekere indexverzameling 
doorloopt, kunnen we de totale massa in G met Im; aangeven. In 
bet vervolg zullen we een verzameling punten die met massa bebept 
zijn een mechanisch stelsel noemen; zo'n stelsel kan dus ook een 
stoffelijk lichaam zijn of een eindige verzameling massapunten. 

18 Het massamiddelpunt van een mechanisch stelsel 

Van een mecbaniscb stelsel zij P; (positievector x;) een punt bebept 
met massa mj. We voeren in de vector z bepaald door 

mz = ImiXi, (18.1) 
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waarin m = L:m; de totale massa van het stelsel is en het rechterlid 
moet worden berekend over het gehele stelsel. Zij Z het punt met 
positievector z. We beweren dat dit punt niet ajhangt van de keuze van 
het assenstelsel. Is namelijk O' (met 00' = d) oorsprong van een 
ander assenstelsel en xi de positievector van P; ten opzichte van dit 
assenstelsel, dan zou in plaats van z komen de vector z' bepaald door 
mz' = L:m;xi. Daar Xi = xi + d heeft men dus, lettend op (18.1): 
mz = L:m;(xi + d) = L:m;xi + md = mz' + md. Bijgevolg is z = 
z' + d. Dit betekent dat z' ten opzichte van het tweede assenstelsel de 
positievector is van het bovengenoemde punt Z (fig. 11). Men noemt 
dit door het stelsel ondubbelzinnig bepaalde punt het massamiddel
punt van het stelsel. Van de massapunten P1, .. , Pn met positievecto
ren x1, .. , Xn, massa's m1, .. , mn en gezamenlijke massa mis de positie
vector van het massamiddelpunt Z bepaald door 

n 

mz =I: mkXk· 
k=l 

z 

00---...,..----0' 

fig. 11 

(18.2) 

Zij Seen mechanisch stelsel bestaande uit de lichamen Lk (k = 1, .. , 
n), Mk de massa van Lk, Zk de positievector van het massamiddelpunt 
Zk van Lk en M de totale massa van S. Dan is MkZk = L:m;X;, het 
tweede lid uit te strekken over het gehele lichaam fa. Voor de posi
tievector z van het massamiddelpunt Z van S vindt men dus: 

n 

---+ Mz =I: MkZk. 
k= l 

Bijgevolg is Z het massamiddelpunt van n massapunten met massa's 
Mk geplaatst in de massamiddelpunten Zk (k = 1, .. , n) van de gege
ven lichamen. 
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19 V oorbeelden van het bepalen van massamiddelpunten 

19.1 Een mechanisch stelsel heeft een middelpunt C als met elk punt 
Xi van het stelsel ook het punt Xi bepaald door CXi = - CT; tot 
het stelsel behoort. Zijn Xi en X'i behept met dezelfde massa m; dan 
zegt men dat de massaverdeling symmetrisch is ten opzichte van C. 
Stelling 19.1 Is van een mechanisch stelsel met middelpunt de massa
verdeling symmetrisch ten opzichte van dit middelpunt dan valt het 
massamiddelpunt samen met het middelpunt. 
Bewijs. Neem het middelpunt van het stelsel als oorsprong. Dan is 
EmiXi =Em; (-xi) en dus EmiXi = 0. Volgens (18 . 1) is dan z = 0. 

19.2 Een vlak n beet een symmetrievlak van een stelsel S als aan elk 
punt Xi van Seen punt Xi van S kan worden toegevoegd, zodanig 
dat X Xi een vaste rich ting (de symmetrie-richting) heeft en het mid
den van het lijnstuk XXi in n ligt. Zijn bovendien Xi en Xi met 
dezelfde massa behept dan is nook een symmetrievlak van de massa
verdeling. 
Stelling 19.2 Hebben een mechanisch stelsel en zijn massaverdeling 
hetzelfde symmetrievlak n dan ligt het massamiddelpunt van het 
stelsel in n:. 
Bewijs. Kies het x1x2-vlak samenvallend met het symmetrievlak n van 
het stelsel S. Ism de totale massa en z de positievector van het massa
middelpunt Z dan is mz = EmiX;. Zij Yi het punt van S dat in de 
boven omschreven zin symmetrisch ligt met Xi ten opzichte van n:. 
Dan geldt eveneens: mz = l:m;yi. Dus is 2mz = Em;(x;+y;). 
Daar het punt Xi + y; inn:, dus in het x1x2-vlak ligt, volgt hieruit 
2mz3 = 0, dus Z3 = 0. Bijgevolg ligt Zinn:. Een gevolg van deze stel
ling is dat het massamiddelpunt van een homogeen lichaam met twee 
symmetrievlakken op de snijlijn van deze vlakken ligt. Wanneer een 
vlak mechanisch stelsel en zijn massaverdeling dezelfde symmetrie
lijn hebben, ligt het massamiddelpunt op deze lijn; ook dit volgt 
direct uit bovenstaande stelling. Van een homogeen plaatvormig 
lichaam in de vorm van een driehoek valt het massamiddelpunt dus 
samen met het meetkundige zwaartepunt. 
We geven thans enkele voorbeelden van het bepalen van massa
middelpunten van homogene lichamen. In het algemeen geldt dat 
voor een lichaam met totale massa m en veranderlijke massadicht
heid a(x) de positievector van het massamiddelpunt wordt gevon-
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den uit: mz = Ju(x) x dµ, waarin G het ruimtedeel is dat door het 
G 

lichaam wordt ingenomen. Is u constant-dan ism 0= uµ(G) (vgl. 16) 
Dus is µ(G)z = Jx dµ. Bij opgaven over massamiddelpunten van 
homogene licharfien (of stelsels van homogene lichamen met dezelfde 
massadichtheid) kan deze dichtheid dus gelijk aan I worden geno
men. 

19.3 Massamiddelpunt van een staaf gebogen tot een cirkelboog AB 
met middelpunt 0, straal r en middelpuntshoek 21X. 

A 8 

00-----'------x, 

We kiezen het assenstelsel Ox1x2x3 zoals fig. 12 aangeeft (de posi
tieve X3-as staat loodrecht op het tekenvlak en is naar de beschouwer 
gericht). Er zijn twee symmetrievlakken: het x 1x2- en het x2X3-vlak. 
Het massamiddelpunt Z ligt dus op de x2-as en men heeft: lz2 = 

f x2 ds waarin I de lengte is van boog AB ends het lijnelement voor-
AB " 
stelt. Derhalve is 21Xrz2 = f r 2 cos <p d<p = 2r2 sin IX, zodat: 

-" 
_OZ _ sin IX_ koorde AB 

zz - - r-IX- - r boog AB 

Is AB een halve cirkel dan is OZ = 2r/n. 

19.4 Massamiddelpunt van een homogene p/aat in de vorm van een 
cirkelsector OAB met straal r en middelpuntshoek 21X (fig. 13). Het 
gezochte punt Z ligt op de x1 -as. Daar 1Xr2 de oppervlakte van de sec
tor is, vinden we 1Xr

2z1 = JJx1dx1dx2 met als integratiegebied het 
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A 

fig. 13 

inwendige van de sector. Invoering van poolcoordinaten geeft (x1 = 
p cos <p, x 2 = p sin <p) : 

CZ 

ar2
z1 = J cos <pd <p J p2 d p = 2 /3 r 3 sin a, 

-cz 0 

zodat 

zi = OZ= 2 '3 r sin a= 2 /3 r koorde AB 
a boog AB 

Is de plaat een halve cirkel, dan is OZ= 4r/3n. 

19.5 Massamidde/punt van een ringvormig /ichaam verkregen door een 
homogeen met massa belegd boloppervlak (straal r, middelpunt 0) te 
snijden met twee evenwijdige vlakken. In fig. 1,4 is de doorsnijding van 

(o.o. 

z 

(o.o.p) 

0 X2 fig. 14 
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dit lichaam met het x2x3-vlak weergegeven. De afstand h van de 
beide evenwijdige vlakken (die de X3-as snijden in (0, O,p) en (0, 0, q), 
p < q) heet de hoogte van de bolring. De stereometrie leert dat 2nrh 
de oppervlakte is van een bolring met hoogte h gesneden uit een bol 
met straal r. Voor het massamiddelpunt geldt dus: 

q 

2nrhz3 = Jx3. 2nrdx3 = nr(q2 
- p 2

) = nrh(q + p), 
p 

zodat Z3 = (p + q)/2-. Het massamiddelpunt ligt dus midden tussen 
de beide platte grensvlakken. 

20 V raagstukken 

1 Orie homogene staven met dezelfde massadichtheid zijn met elkaar 
verbonden tot een driehoek ABC. Bewijs dat het massamiddelpunt 
van dit stelsel het middelpunt is van de ingeschreven cirkel van de 
driehoek die de middens van de zijden van !:,.ABC als hoekpunten 
heeft. 

2 Een homogene plaat heeft de vorm van een vierhoek ABCD 
waarvan S het snijpunt is van ·de diagonalen en T dat van de lijnen die 
de middens van twee overstaande zijden verbinden. Toon aan dat 
het massamiddelpunt Mop ST ligt, zodanig dat MS = 4MT. 

3 Van een homogene bolsector (fig. 20.3) ligt het massamiddelpunt 
op de afstand 3(2r - h)/8 van het middelpunt van de bol. Toon dit 
aan. Hoe wordt dit voor een homogene halve bol? 

4 Het massamiddelpunt van een homogeen bolsegment (fig. 20.4) 
ligt op de afstand h(4r - 3h)/4(3r - h) van het platte grensvlak. Bewijs 
dit. 

5 Van het lichaam dat ontstaat door wenteling van een parabool 
om zijn symmetrie-as wordt een stuk afgesneden door een vlak dat 
de symmetrie-as op een afstand h van de top van de parabool lood
recht snijdt. Het afgesneden deel wordt als een homogeen lichaam 
beschouwd. Bewijs dat het massamiddelpunt ervan op de afstand 
h/3 van het platte grensvlak ligt. 
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6 Van een homogene vierhoekige plaat ABCD is M het massamid
. delpunt. De diagonalen van de vierhoek zijn AC en BD. De lijn door 
A evenwijdig met BD en de lijn door B evenwijdig met AC snijden 
elkaar in E. Bewijs dat M bet zwaartepunt is van !:::. CDE. 

21 Herziening van de modelregels I en II van paragraaf 18 

De invoering van continue stelsels maakt een bezinning op de model
regels I en II nodig. We hebben bij deze invoering gebruik gemaakt 
van begrippen uit de analyse zoals volume-element, oppervlakte
element, lijnelement en naderhand ook van massa-element. Het is nu 
een voor de hand liggende stap ook krachte/ementen in te voeren. We 
doen dit door de volgende modificatie van modelrege/ I. 
I* Alsop een punt P van een mechanisch stelsel waar zich bet massa
element dm = <1(P)dµ = <1dµ bevindt, op bet tijdstip t bet krachtele
ment df aangrijpt, wordt de versnelling a van P op dit tijdstip be
paald door: 

df = (dm)a = (<1dµ)a. (21. l) 

We hebben bier te doen met een differentiele regel, een regel •in bet 
kleine'. Een integratieproces is nodig om uit te maken wat er aan 
beweging resulteert, want alleen de uitkomst hiervan kan door 
waarneming en experiment worden getoetst. Het zij voldoende bier te 
vermelden dat de uitslag van zo'n toets de stap die we hebben onder
nomen, rechtvaardigt. 
Na bet voorafgaande wordt de volgende modelregel ons nu vrijwel 
in de pen gegeven. 
11* Als de invloed die een punt P2 van een lichaam uitoefent op een 
punt P 1 van hetzelf de of een ander lichaam door bet krachtelement 
(df)21 wordt voorgesteld dan representeert (df)12 tezelfder tijd de in
vloed van P1 op de beweging van P2; beide krachtelementen hebben 
de drager P1P2. 

22 lnwendige en uitwendige krachten 

Zij P1 een punt van een mechanisch stelsel en mi de massa waarmee 
Pi behept is; m i kan dus een massa-element zijn. De totale op Pi wer-
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kende kracht zij fi; deze kan een krachtelement zijn. De som van alle 
voor vectoren gerepresenteerde invloeden op de beweging van Pi is 
dus fj. Onder deze invloeden zijn er die afkomstig zijn van punten 
die niet tot het gegeven stelsel S behoren. De som van de correspon
derende vectoren noemen we Ci. Dan heet fide op Pi werkende uit
wendige kracht of ook wel een op S werkende uitwendige kracht 
(mogelijk is f' i een ktachtelement). Daamaast wordt de beweging 
van Pi bei'nvloed door punten Pi (j =I= i) die wel tot S behoren. Is fi; 

de kracht die Pi op Pi uitoefent (dit kan een krachtelement zijn) dan 
is dus: 

fj = fi + ~)ii · (22. l) 
j 

De krachten fi; heten inwendige krachten werkend op S. Volgens onze 
modelregels is fi; = - fii · Dit leidt tot 
Stelling 22.1 Voor elk stelsel is op elk tijdstip de vectorsom van alle 
inwendige krachten een nulvector. 
In verband met (22. l) volgt hieruit : 
Stelling 22.2 De vectorsom van alle op een mechanisch systeem 
werkende krachten is gelijk aan de vectorsom van alle uitwendige 
krachten die op het syst_eem werken. 

23 De beweging van bet massamiddelpunt van een mechanisch stelsel 

Zij Seen mechanisch stelsel met totale massa m, Xi een punt van S 
met positievector Xi en behept met de massa m;. De kracht die op 
X; werkt noemen we f;. Dan geldt: 

f; = m;X:;. (23. l) 

Zij z de positievector van het massamiddelpunt Z van S; dan is 
mz = Em;x; en dus mz = Em;X.;. Uit (23 . l) volgt derhalve Ef; = mz. 
Volgens stelling 22.2 is het linkerlid gelijk aan de vectorsom fu van 
alle uitwendige krachten die op het stelsel werken. Bijgevolg is 

fu = mz. (23.2) 

Hiermee is bewezen 
Stelling 23.J Bij de beweging van een mechanisch stelsel met massa 
m beweegt zich het massamiddelpunt zoals een massapunt met mas
sa m geplaatst in dit massamiddelpunt zou bewegen onder invloed van 
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een kracht gelijk aan de vectorsom van de uitwendige krachten die 
op het stelsel werken. 

24 Een stelling over het impulsmomeot 

We voeren een drietal nieuwe begrippen in. 
Definitie 24.1 Onder de impuls van een massapunt met massa m en 
snelheid v verstaat men de vector mv. 
Zij Peen massapunt met impuls pen Q een willekeurig punt. 
Definitie 24.2 Onder het impu/smoment van P ten opzichte van Q 
verstaat men de momentvector in Q van de speer met speervector p 
waarvan de drager door P gaat. 
We beschouwen vervolgens een mechanisch stelsel S bestaande uit 
punten Pi met positievectoren Xi en massa's mi. Het impulsmoment 
van P; ten opzichte van 0 is dan Xi x (mix;); dit kan dus een im
pulsmoment-element zijn. We definieren: 
Definitie ?4.3 Het impulsmoment van S ten opzichte van 0 is de vec
tor 

D = .Ex; x (m;x;), (24.2) 

waarbij het rechterlid over alle punten van het stelsel moet worden 
uitgestrekt. 
Uit (24.1) volgt: 

(24.2) 

waarin f; de kracht is die op P; werkt. 
Twee inwendige krachten f ii en f ii = - fii hebben dezelfde drager 
(modelregels II en II*). De som van hun momenten ten opzichte van 
0 is dus een nulvector. De inwendige krachten die op S werken, 
leveren dus tot het rechterlid van (27.2) een gezamenlijke bijdrage nu!. 
Derhalve is 

(24.3) 

waarin Ci de uitwendige kracht op Pi is. Daar de oorsprong 0 wille
keurig kan worden gekozen, hebben we bewezen: 
Stelling 24.J De fluxie van het impulsmoment van een mechanisch 
stelsel ten opzichte van een vast punt is gelijk aan de som van de 
momenten ten opzichte van dit punt van de uitwendige krachten die 
op het stelsel werken. 
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25 Evenwicht 

Voor het beoefenen van de statica kunnen we van evenwicht de vol
gende definitie geven. 
Definitie 25.J Een mechanisch stelsel heet in evenwicht als het blij
vend in rust verkeert. 
In deze definitie 1110et aan het adjectief blijvend de betekenis worden 
gehecht: gedurende een eindig tijdsinterval. 
We beschouwen een mechanisch stelsel S dat in evenwicht is. Dever
zameling van de uitwendige krachten die op S werken, noemen we 
:ft. Vol gens destellingen 23. Jen 24. J voldoet :ft aan de volgende voor
waarden : 
VJ De vectorsom van de krachten waaruit .:,(" bestaat, is nu/. 
V2 De som van de momenten van deze krachten ten opzichte van een 
vast punt is nu/. 
In het vervolg zullen we elke verzameling krachten die aan de voor
waarden VJ en V2 voldoet een neutraal krachtenstelsel noemen. Dan 
geldt dus de volgende 
Stelling 25.J Als een mechanisch stelsel in evenwicht is, vormen de 
uitwendige krachten die er op werken een neutraal krachtenstelsel. 
Deze stelling wordt vaak de hoofdstelling van de statica genoemd. 
Men kan haar ook zo uitdrukken: een voor evenwicht noodzakelfjke 
voorwaarde is dat het stelsel van de uitwendige krachten blijvend 
neutraal is. Het ligt voor de hand de vraag op te werpen of deze 
voorwaarde ook voldoende is voor evenwicht. Om dit te onderzoe
ken, gaan we uit van een mechanisch stelsel S dat uitwendige krach
ten ondervindt die tezamen een neutraal stelsel vormen. 
De stellingen 23. J en 24. J garanderen dan: 
I 0 de versnelling van het massamiddelpunt Z van het stelsel is blij
vend nu!; 
2° de fluxie van het impulsmoment D van het stelsel ten opzichte van 
een vast punt, dat weals oorsprong 0 kiezen, is blijvend nu!. 
Uit I 0 kunnen we slechts de conclusie trekken dat de snelheid van Z 
constant is. Hieruit volgt al dat S niet blijvend in rust behoeft te zijn. 
We zullen daarom aan onze veronderstellingen nog toevoegen dat S 
op zeker tijdstip to in rust is. De snelheid van Z is dan blijvend nu! ; 
Z is dus een vast punt. Uit 2° volgt dat D constant is. Daar op het 
tijdstip to alle snelheden nu! zijn, is dus D = 0. Het is nu nog niet 
mogelijk uit dit alles te concluderen dat S blijvend in rust is. Om dit 
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in te zien, veronderstellen we voorbijgaand dat S bestaat uit twee 
massapunten P1 en P2 beide met massa men dat op S geen uitwen
dige krachten werken. De enige krachten zijn inwendige en volgens 
een algemene wet zijn dit de krachten waarmee de punten elkaar aan
trekken. We stellen ons nu voor dat beide punten op het tijdstip to 
zonder beginsnelheid op enige afstand van elkaar worden losgelaten. 
Ze bewegen zich dan naar elkaar toe. Het massamiddelpunt is niet
temin voortdurend in rust en Dis blijvend nul. De oorzaak dat dit 
stelsel niet blijvend in rust is, schuilt - de lezer zal het al hebben be
grepen - daarin dat het stelsel niet star is. Wij voegen daarom aan 
onie veronderstellingen nog toe dat het aanvankelijk beschouwde stelse/ 
S star is en vatten de beschouwing van dit stelsel weer op bij het punt 
waar we constateerden dat blijvend geldt D = 0. Zij z de positievector 
van het vaste punt Zen laat S bestaan uit punten X; met positievec
toren x; en massa's m;. Het impulsmoment Dz van Sten opzichte van 
Z is: 

Dz = E(x; - z) x (m;i;) = Ex; x (m;X.;) - z x Em;X.;. 

Ismdetotalemassa vanSdanisEm;x; = m zendusEm;X.; = mz=O. 
Derhalve is: Dz= D = 0. Het impulsmoment van Sten opzichte van 
Z is dus blijvend nul. We stellen ZX; = x; - z = z;. Dan is X.; = z 
en Dz= Ez; x (m;z;). Zij w de hoeksnelheid van S; volgens (13.2) 
is dan z; = w x z;. Bijgevolg is Dz= Ez; x (m;w x z;) = 0. Hier
uit volgt: 

(w, Dz) = E(w, z; x (m;w x z;)) = 0, 

zodat 

(25. l) 

voor elk in aanmerking komend tijdstip t. De coefficienten m; zijn 
positief en (z;, z;) ;:;; 0 waarbij gelijkheid dan en alleen dan geldt als 
z; = 0. Uit (28. l) volgt dus dat z; blijvend nul is voor elk punt X;. Het 
stelsel Sis derhalve blijvend in rust. Bijgevolg geldt 
Stelling 25.2 Nodig en voldoende voor het evenwicht van een star 
mechanisch stelsel is, dat de uitwendige krachten die erop werken 
blijvend een neutraal stelsel vormen en dat er een tijdstip is waarop 
het stelsel in rust is. 
Door de stellingen van deze paragraaf is het centrale prob/eem van de 
statica dat we reeds noemden in het Woord vooraf, volledig opgelost. 
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26 Arbeid en vermogen 

We voeren in ons model een nieuw begrip in door 
Definitie 26.1 Als het aangrijpingspunt K van een constante kracht f 
zich verplaatst van een punt P naar een punt Q_, heet (f, PQ) de arbeid 
die f bij deze verplaatsing verricht (fig. 15). 

p Q fig. 15 

Blijkens deze definitie is deze arbeid onafhankelijk van de keuze van 
het assenstelsel, van de baan die K volgt om van P naar Q te komen 
en van de tijd die hiervoor nodig is. In verband met het gebruik dat 
we van het begrip arbeid zullen maken, is het volgende van belang. 
Het kan zijn dat f een kracht is die aangrijpt in een punt K van een 
mechanisch stelsel dat zich op een voorgeschreven wijze beweegt. Het 
is dan niet uitgesloten dater inderdaad een tijdsinterval is aan te wij
zen waarin K langs een zekere baan (die dan dus door de beweging 
van het stelsel wordt bepaald) van P naar Q beweegt. In dit geval kan 
men A = (f, PQ) de werke{ijke arbeid van f noemen. Het is echter 
zeer goed mogelijk dat de voorgeschreven beweging van het stelsel 
zodanig is dat Kin 't geheel niet van P naar Q beweegt. Dit is bijvoor
beeld stellig het geval wanneer de voorgeschreven (of werkelijke) 
beweging daarin bestaat dat het stelsel in rust is. Men kan dan even
wel andere bewegingen van het stelsel beschouwen waarbij K zich 
we! van P naar Q verplaatst. Deze bewegingen worden virtueel 
genoemd en de verplaatsing die K hierbij ondergaat, heet een virtuele 
verplaatsing. De arbeid die f bij zo'n verplaatsing verricht, noemt 
men virtuele arbeid. Een virtuele beweging van een mechanisch stelsel 
dient natuurlijk een mogelijke beweging te zijn. Is S bijvoorbeeld een 
mechanisch stelsel dat uitsluitend vlakke bewegingen toelaat, dan 
komen als virtuele bewegingen van S ook alleen vlakke bewegingen 
in aanmerking. Voor de virtuele verplaatsingen geldt een overeen
komstige opmer~ing. Laat een star stelsel bijvoorbeeld slechts bewe-
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gingen toe waarbij een gegeven punt R hiervan voortdurend met 
hetzelfde vaste punt 0 blijft samenvallen, dan is elke virtuele verplaat
sing waarbij de af stand van een punt van het stelsel tot 0 verandert, 
ontoelaatbaar. Is het stelsel niet star dan kan zulk een virtuele ver
plaatsing wel warden toegestaan. 
We keren even terug naar het geval waarbij K zich bij een werkelijke 
beweging van een mechanisch stelsel Sop het tijdstip t bevindt in het 
punt P (positievector x(t)) van zijn baan en op het tijdstip t + -r in het 
punt Q (positievector x(t + -r)). Dan is A = (f, x(t + -r) - x(t)) de 
arbeid die f in het tijdsinterval -r verricht. De gemiddelde arbeid per 
tijdseenheid over dit interval is dan: 

~ = (r, x(t + ·~ - x(t) ). 

Is v de snelheid van K op het tijdstip t dan is dus Jim A /• = (f, v). 
T-+0 

Men noemt (f, v) = Whet vermogen van fop genoemd tijdstip. 
Wanneer als gevolg van een virtue/e beweging van het stelsel het 
punt K de virtue/e verplaatsing van P naar Q ondergaat, heeft <lit 
punt op het tijdstip waarop het met P samenvalt een bepaalde ( vir
tue/e) snelheid v. In <lit geval heet (f, v) = Whet virtue/e vermogen 
van fin het punt P. 

Zij {f1, .. , fn} een verzameling constante krachten werkend op een 
mechanisch stelsel S, waarbij fk aangrijpt in het punt Xk van S met 
positievector Xk (k = l, .. , n). De snelheid van Xk bij een virtuele be
weging van S noemen we vk. Dan is Wk = (fk, vk) het virtuele vermo
gen van fk . Als virtueel vermogen van het krachtenstelsel {f1, .. , fn} 
definieren we 

n n 

w = .L wk = .L (fk, vk). (26.1) 
k=l k=l 

We beschouwen nu in het bijzonder het geval dat S star is. Als vir
tuele bewegingen komen dan alleen starre bewegingen in aanmerking. 
Is vede virtuele snelheid van een punt C van Sen w de virtuele hoek
snelheid van S bij de beschouwde virtuele beweging dan is dus: 

Vk = Ve+ w x (xk - c) (k = l, .. n), (26.2) 
waarbij c de positievector van C is. Uit (26. l) en (26.2) volgt: 

n 

W = l:'(fk, ve) + L (w, (xk - c) x fk). 
k= l 
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Is f de vectorsom van het krachtenstelsel en m de som van de momen
ten van de krachten ten opzichte van 0, dan kunnen we hiervoor 
schrijven: 

W = (f, ve) + (w, m) - (w, c x f) . (26.3) 

Is het krachtenstelsel neutraal, dan is f = m = 0. Volgens (26.3) is 
het virtuele vermogen nu bij elke virtuele bewegingstoestand (mits 
star) van het stelsel gelijk aan nu!. Is, omgekeerd, W = 0 voor elke 
virtuele bewegingstoestand dan is (f, ve) = 0 en (w, m) - (w, c x f) = 
= 0 voor elke keuze van ve en w. Hieruit volgt f = m = O; het krach
tenstelsel is dus neutraal. Hiermee is bewezen 
Stelling 26.J Een krachtenstelsel werkend op een star mechanisch 
stelsel S is dan en alleen dan neutraal als het vermogen van het 
krachtenstelsel bij elke virtuele beweging van S nul is. 
Dit beginsel van het virtuele vermogen, zoals deze uitspraak vaak 
wordt genoemd, laat aanzienlijke uitbreiding toe. Het is hier gefor
muleerd voor situaties waarin we het in het vervolg zullen toepassen. 
We merken op dat voor een star stelsel het gezamenlijk vermogen van 
de inwendige krachten nul is. lmmers, zijn Xi en X2 (positievectoren 
x1 en x2) twee punten van zo'n stelsel met snelheden v1 en v2 en is 
fii de kracht die Xi van Xi ondervindt, dan kunnen we stellen: 
f12 = A.(x1 - x2). Dan is f21 = - A.(x1 - x2). Het vermogen van 
f12 en f21 samen isdan (f21, v1) + (f12, v2) =A. (x1 - x2, v2 - v1) = 0. 



IV Theoretische beschouwingen over krachten
stelsels 

27 Krachten opgevat als speren 

In de stellingen 23.l en 24.1 komt bet wat betreft de uitwendige 
kracbten slecbts aan op bun vectorsom en op de som van hun momen
ten ten opzichte van een vast punt. Hetzelfde geldt volgens paragraa/25 
wanneer bet gaat om de beoordeling of een kracbtenstelsel neutraal 
is. Bij verscbuiving van de kracbtvectoren langs bun dragers, ver
andert nocb de vectorsom, nocb de som van bedoelde momenten. 
Voor de beantwoording van vragen over bet evenwicht van starre 
stelsels kunnen de uitwendige krachten dus als speren worden behan
deld. In dit hoofdstuk geven we beschouwingen over krachtenstelsels, 
opgevat als sperenstelsels. In overeenstemming hiermee noteren we 
een kracht F als F = [f, f*]. Hierin is f de vrije vector waarvan de 
krachtvector van F een representant is; verder is f* de vrije vector die 
gerepresenteerd wordt door het moment van de kracbtvector ten 
opzichte van een eens vooral gekozen oorsprong 0. Anders gezegd: 
f* is de momentvector van Fin 0. Blijkbaar zijn fen f* de Pliicker
vectoren van de drager van F die volgens paragraaf 4 door 

f x f* 
X=--+ . .tf 

(f, f) 

kan worden voorgesteld. 

28 Het momentenveld van een krachtenstelsel 

Zij .% een krachtenstelsel (dat ook krachtelementen mag bevatten en 
dus uit oneindig veel exemplaren kan bestaan). We geven deze 
exemplaren met Fi = [f;, ff] aan (f; =I= O; (f;, ff) = 0). Voorwaarde 
is dat de vectorsom r = J;f; en de som m = J;ff van de moment
vectoren in 0 beide eindig zijn. 
Definitie 28.1 Onder de momentvector van .% in een punt verstaat 
men de som van de momentvectoren van de exemplaren van .% in 
dit punt. 
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De momentvector van F; in het punt X aangewezen door de positie
vector x is ff - x x f;. De momentvector mx van .Yr in Xis dus: 

mx = m - x x r. (28.1) 

Blijkbaar ism de momentvector van .Yr in de oorsprong. Door (28.1) 
wordt aan elk punt X ondubbelzinnig een vector mx toegevoegd. Op 
deze wijze is een vectorveld gedefinieerd dat het momentenveld van 
.Yr wordt genoemd. In paragraaf 10 hadden we een soortgelijk geval; 
daar was een snelheidsveld vastgelegd door (10.2), dus eigenlijk 
door het geordende vectorpaar Y' = { ro, vo} dat we in paragraaf 11 
een snelheidsschroef hebben genoemd. Vergelijking van (28.1) met 
(10.2) toont dat het momentenveld wordt vastgelegd door het geor
dende vectorpaar { r, m}. We zullen dit paar een krachtschroef noemen 
en evenals het krachtenstelsel met .Yr aangeven. Desgewenst kan men 
het snelheidsveld van een starre beweging beschouwen als het mo
mentenveld van de snelheidsschroef Y' = { ro, vo} van de beweging. 
Definitie 28.2 Twee krachtenstelsels heten statisch equivalent als ze 
hetzelfde momentenveld hebben. Uit (28.1) volgt direct dat voor sta
tische equivalentie nodig en voldoende is dat de krachtenstelsels de 
dezelfde vectorsom en dezelfde momentvector in de oorsprong (of 
een ander punt) hebben. 
Een andere nodige en voldoende voorwaarde is dat beide stelsels in 
drie niet op een lijn gelegen punten A, Ben C dezelfde momentvector 
hebben. Dat deze voorwaarde noodzakelijk is volgt direct uit definitie 
28.2. Om te bewijzen dat zij ook voldoende is, beschouwen we twee 
krachtenstelsels .Yr 1en.Yr2 met {r1, m1} en {r2, m2} als krachtschroe
ven. Uit 

m1 - a x r1 = m2 - a x r2 

waarin a, b en c de positievectoren van drie niet op een lijn gelegen 
punten zijn volgt dan: (a - b) x (r1 - r2) =(a - c) x (r1 - r2 = 0. 
Dus is r 1 - r2 lineair afhankelijk van a - b zowel als van a - c. 
Daar a - b en a - c lineair onafhankelijk zijn, is dit alleen mogelijk 
als r1 = r2. Hieruit volgt m1 = m2. De stelsels zijn dus statisch 
equivalent. 
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29 Koppels 

Blijkens (28.1) beeft een kracbtenstelsel dan en alleen dan in elk punt 
dezelfde momentvector als de vectorsom van bet stelsel nul is. Het 
momentenveld wordt dan homogeen genoemd. De bijbeborende 
kracbtscbroef is van de gedaante {O, m} en kan bijgevolg worden 
gelnterpreteerd als een kracbt nul met [O, m] als (oneigenlijke) dra
ger. Het eenvoudigste kracbtenstelsel met vectorsom nu! bestaat uit 
twee tegengesteld gerichte kracbten met dezelfde norm en verscbillen
de dragers (fig. 16). Zo'n stelsel beet een koppe/ en kan worden voor
gesteld door {F, F} waarbij F = [f, f*] en F = [ - f, i'*]. Is p een 
punt op de drager van F en p een punt op de drager van F dan beeft 
bet koppel in elk punt de momentvector 

m=(p-p) x f. (29.1) 

Deze vector - die ook bet moment van het koppe/ of de koppe/vector 
wordt genoemd - staat blijkbaar loodrecbt op bet vlak door de dra
gers I en T van de beide koppelkrachten F en F. Het genoemde vlak 
beet bet koppelvlak. Een en ander is in overeenstemming met de bo
ven vermelde opvatting van bet koppel als een kracbt nu! met drager 
[O, m], de oneigenlijke recbte van bet koppelvlak. Wij zullen in bet 
vervolg zulk een kracbt een oneigenlijke kracht noemen. 
Uit (29.1) en de definitie van een koppel volgt dat bet moment van 
een koppel nooit een nulvector is. Niettemin is bet, om sommige 
uitspraken over koppels algemene geldigheid te geven, doelmatig 
ook koppels met moment nu! (nu/koppe/s) toe te laten. Onder een 
nulkoppel beeft men dan te verstaan een koppel waarvan beide kop
pelkrachten nulsperen zijn. Het vlak van een nulkoppel blijft on
bepaald. Op grond van bet voorafgaande geldt 
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Stelling 29.1 Elk krachtenstelsel met vectorsom nul is statisch equiva
lent met een koppel waarvan de koppelvector gelijk is aan de moment
vector van het stelsel. 
Een bijzonder geval hiervan is : 
Stelling 29.2 Een verzameling koppels is statisch equivalent met een 
koppel waarvan de koppelvector gelijk is aan de som van de koppel
vectoren van de gegeven koppels. 

30 Reductie van een krachtenstelsel op een punt 

We beschouwen nog eens het krachtenstelsel :% van paragraaf 28 
met krachtschroef :% = { r, m}. Is r = 0 dan is het stelsel statisch 
equivalent met een koppel K waarvan m de koppelvector is. Wever
onderstellen nu verder dat r =I 0 is. De momentvector van :% in 
het punt C (positievector c) is me = m - c x r. We stellen c x r = r* 
en beschouwen het stelsel {Re, Kc} gevormd door de kracht Re = 

= [r, r*] - waarvan dus de drager C gaat - en het koppel Kc met 
koppelvector me. Bij dit stelsel behoort de krachtschroef {r, 
r* +me} = {r, m }. Het is dus statisch equivalent met :%. De over
gang van:% naar het statisch equivalente stelsel {Re, Kc} pleegt men 
de reductie van :% op het punt C te noemen. Bij deze reductie beet Re 
de resulterende kracht err Kc het resulterend koppel; samen vormen zij 
de resultante. 

31 Reductie van een krachtenstelsel tot een dyname 

Bij reductie van een krachtenstelsel :% met krachtschroef { r, m} 
(r =I 0) hangt de krachtvector van de resulterende kracht niet af van 
de keuze van het reductiepunt C. Wel afhankelijk van de keuze van C 
is de koppelvector me = m - c x r van het resulterende koppel. Men 
kan deze koppelvector ontbinden langs en loodrecht op de drager 
van de resulterende kracht: me = ar + n waarin (n, me) = 0, terwijl 
a = (r, mc)/(r, r) = (r, m)/(r, r). Blijkbaar hangt a niet af van de 
keuze van C. Dit houdt in dat de projectie van de koppelvector van 
het resulterend koppel op de drager van de resulterende kracht onaf
hankelijk is van de keuze van het reductiepunt. De scalair a heet de · 
spoed van het krachtenstelsel :% of van de krachtschroef { r, m}; zij 
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is door het krachtenstelsel ondubbelzinnig bepaald. De moment
vector in C heeft blijkbaar een zo klein mogelijke norm wanneer men 
C zo kiest <lat n = 0. Dit is dan en alleen dan het geval als m - c x r 
= ar, dus als c x r = m - ar. Stelt men m - ar = r* dan drukt 
deze laatste betrekking uit dat C gekozen moet worden op de lijn 
C = [r, r*]. Aangezien deze lijn door de bovengenoemde minimum
eigenschap wordt gekarakteriseerd, hangt zij niet af van de keuze van 
het assenstelsel. Men noemt C de centrale as van f. Bij reductie van 
:I( op een punt van C vindt men een stelsel bestaande uit de kracht 
R = [r, r*] en het koppel K met koppelvector ar dat statisch equi
valent is met K. Het stelsel {R, K} vertoont de bijzonderheid dat het 
vlak van K loodrecht staat op de drager van R. Zulk een combinatie 
van een kracht en een koppel beet een dyname. De drager van de 
kracht heet de as van de dyname; zij valt dus samen met de centrale 
as van f. Het koppelbestanddeel K van de dyname ontbreekt dan 
en alleen dan als a = 0, dus als (r, m) = 0. In <lit geval, maar ook 
alleen dan is :/( equivalent met een enkele kracht. 
Bij het voorafgaande is r =ft 0 verondersteld. Is r = 0 dan is :I( sta
tisch equivalent met het koppel K met koppelvector m. Men kan <lit 
opvatten als een dyname met krachtbestanddeel nul. Tenslotte kan 
men ook nog dynames toelaten waarvan het kracht- en het koppel
bestanddeel beide nul zijn (nuldynames). De inhoud van deze para
graaf kan dan worden samengevat tot 
Stelling 31.1 Elk krachtenstelsel is statisch equivalent met een on
dubbelzinnig door het stelsel bepaalde dyname. 
We merken nog op <lat de centrale as ten aanzien van de krachtschroef 
{ r, m} geheel dezelfde rol speelt als de momentele schroefas ten aan
zien van de snelheidsschroef {co, vo }. Is P (positievector p) een punt 
van de centrale as dan ziet men eenvoudig in dat analoog aan (11.1) 
geldt: mx = ar + r x PX; de rol van v

0 
is naar behoren overgenomen 

door ar. 

32 V oorbeelden 

1 Vormen twee krachten F1 = [f1, f*] en F2 = [f2, f!] een neutraal 
stelsel, dan is hiervoor nodig en voldoende <lat de voorwaarden 
f i + f2 = 0 en fl + ft = 0 vervuld zijn. Men ziet zonder moeite 
dat <lit dan en alleen dan het geval is als Fi en F 2 dezelfde drager 



[IV-32] VOORBEELDEN 43 

hebben en de krachtvectoren elkaars tegengestelden zijn. 
We beschouwen vervolgens een neutraal stelsel bestaande uit drie 
krachten Fk = [fk, ft] (k = I, 2, 3). Dan is dus fi + f2 + f3 = 0, 
tl + t1 + ft = 0. Hieruit volgt, indien i, j, k een permutatie van de 
getallen I, 2, 3 voorstelt: 

0 = (fk, ft) = (f; + C fl'+ f1) = (f;, f1) + (ff, f;) = <Fi, Fj> . 

De dragers van de krachten liggen dus twee aan twee in een vlak. Is 
Seen speer waarvan de drager in het vlak IX van Fi en F2 ligt, dan is 
< S, Fi > = < S, F2 > = 0. Hieruit volgt: <S, F3 > = 0. Bijge
volg ligt de drager van F 3 ook in IX. De dragers van de drie krachten 
/iggen dus in een vlak. Hun richtingsvectoren zijn verbonden door de 
relatie fi + f2 + f3 = 0. Zijn dus twee van de dragers evenwijdig 
dan zijn de drie dragers onderling evenwijdig. Snijden de dragers van 
F; en F j elkaar dan is ten opzichte van het snijpunt als oorsprong 
fl' = f1 = 0 en dus ft = 0. De drager van Fk gaat derhalve door dit 
punt. We vatten het gevondene samen tot 
Stelling 32.1 Een noodzake/ijke voorwaarde opdat drie krachten een 
neutraal stelsel vormen, is dat hun dragers in een vlak liggen en door 
een (eventueel oneigenlijk) punt gaan. 
Men ziet gemakkelijk in dat, voor het geval dat het genoemde punt 
eigen/ijk is, de voorwaarde, na toevoeging van de eis dat de vectorsom 
nul is, een nodige en vo/doende wordt. Dit is niet het geval wanneer 
de dragers evenwijdig zijn; dan moet bovendien nog een relatie be
staan tussen de afstanden van de dragers en de gegeven krachten. 
Deze kan op de volgende manier worden gevonden. Zij t een lijn die 
de drager di van F; snijdt in Ai (i = I, 2, 3) en e een eenheidsvec
tor evenwijdig met de dragers. We stellen f k = fk e (k = I, 2, 3) en 

. noemen fk de scalaire waarde van F k· Dan drukt 

fi +Ji+ f3 = 0 (32.1) 

uit dat de vectorsom van het stelsel nul is. Zij verder A~ 3 = A.A ;A3; 
in de meetkunde pleegt men A. de dee/verhouding van AJ ten opzichte 
van Ai en A2 te noemen en hiervoor de notatie A. = (AiA2A3) te 
gebruiken. Het is duidelijk dat A. niet van t afhangt, <loch uitsluitend 
van de dragers di, d2 en d3. Men kan A. dan ook de deelverhouding 
van d3 ten opzichte van di en d2 noemen en als (did2d3) noteren. De 
momentvector van het stelsel in Ai is nu: 

-+ -+ -+ -+ 
f2.AiA2 x e + f3.AiA3 x e = (/2 .AiA3 - f2.A2A3 + 

-+ + f3.AiA3) x e. 
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Deze is dan en alleen dan nul als ((2 + /3)A~3 - fi.A-;A.3 = 0. 
Wegens (32.1) kan men hiervoor schrijvenfi.A~3 + fi.A-;A.3 = 0, 
dus A/1 +Ji = 0, of 

(d1d2d3) = - fi/!1 . (32.2) 

De relaties (32.1) en (32.2) tezamen zijn nodig en voldoende opdat drie 
krachten met evenwijdige, in een vlak gelegen dragers een neutraal 
stelsel vormen. 

2 In fig 17 zijn zes krachten gegeven. Van dit krachtenstelsel wensen 
we de resulterende dyname te bepalen. Ten opzichte van het in de 
figuur aangegeven assenstelsel zijn de vectorsom r en de moment
vector m in D aan de hand van onderstaand schema eenvoudig te 
vinden. 

Begin- en Krachtvector Momentvector 
eindpunt 

---+ { (2b, 0, 0) 
AC ( -2b, 2a, 0) (o, o, 4ab) 

(0, 2a, 0) 

---+ { (2b, 0, 0)} 
(0, -4b2

, 0) AH (-2b, 0, 2b) 
(0, 0, 2b) 

cr { (0, 2a, 0) } 
(2b, 0, 2b) (4ab, 0, -4ab) 

(2b, 2a, 2b) 

---+ { (2b,2a,2b)} 
(4ab, -4b2

, 0) FH ( - 2b, - 2a, 0) 
(0, 0, 2b) 

---+ { (2b, 2a, 0) } 
(4ab, -4b2

, -4ab) BE (0, -2a, 2b) 
(2b, 0, 2b) 

DG 
co, 0,0) } 

(0, 2a, 2b) (0, 0, 0) 
(0, 2a, 2b) 

r = ( -4b, 0, 8b) m = (12ab, -12b2, -4ab) 
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De spoed a van het stelsel vinden we uit (r, m - ar) = O; dus a = 
- a. Dan is r* = m + ar = (8ab, - 12b2, 4ab). De gezochte dyname 

bestaat dus uit de kracht R = [r, r*] en het koppel Kmet moment
vector -ar = 4ab (I, 0, -2). Voor de centrale as van het stelsel 
vindt men x = (b, a, b) + A. (1, 0, - 2). Zij gaat door het midden van 
AG en door het punt (0, a, 3b); in fig. 17 is zij I genoemd. 

3 De ribben van een viervlak ABCD zijn dragers van een (niet neu
traal) krachtenstelsel Jf. De krachtvectoren langs BC, CA, AB, DA, 
DB en DC zijn in deze volgorde A..BC, µ.CA, v.AB, a.DA, {3.DB, 
y.DC. We zoeken een betrekking (of betrekkingen) tussen a, fl, y, A.,µ 
en v nodig en voldoende opdat Jf statisch equivalent is met een kracht. 
Stellen we DA = a, f5B = b en OC = c dan is ifC = c - b, 
cA = a - c en AB = b - a. Voor de vectorsom r van Jf vinden we 
dan: 

r = (a+µ - v) a + ({3 + v - A.) b + (y +A. - µ) c 

en voor momentvector in D: 

m = A. b x c + µ c x a + v a x b. 
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Nodig en voldoende opdat aan de gestelde vootwaarde is voldaan is 
nu (r, m) = 0, r =I 0. Daar (r, m) = A.(ix + µ - v) (a, b x c) + 
+ µ(/3 + v - A.) (b, c x a) +v(y + ,1, - µ) (c, a x b), of (r, m) = 
= (A.ix+ µ{3 + vy) det(a, b, c), is 
A.ix+µf3+vy = O; (ix+µ - v)2 + (/3+v -A.)2 + (y+A. -µ)2 =I 0 
de gezochte nodige en voldoende vooiwaarde. 

4 Ten opzichte van een rechts orthonormaal assenstelsel Oxyz zijn 
gegeven de lijnen 

/1 : z = c; y = x tan ix en /2: z = - c; y = -x tan ix, 

waarin c > 0 en 0 < ix < n/2, 

Zij zijn de dragers van twee krachten F 1 en F 2. Bepaal de verzameling 
van de centrale as van het stelsel {F 1, F 2}. 
Oplossing. We kunnen de krachtvectoren van F1 F2 voorstellen door 
f 1 = (f1 cos ix,f1 sin ix, 0) en f2 = (f2 cos ix, - f2 sin ix, 0). 
De momentvectoren in 0 zijn dus: 

ff = ( - c/1 sin ix, c/1 cos ix, 0); f! = ( - c/2 sin ix, - c/2 cos ix, 0). 

Vo or de vectorsom r en de momentvector m in 0 vinden we d us: 

r = ((f1 + fz) cos ix, (f1 - fz) sin ix, 0); 
m = ( -c(f1 + /2)sinix, c(f1 - /2) cos ix, 0). 

Hieruit volgt: (r, r) = (f1 + /z)2 cos2 ix + (f1 - fi.)2 sin 2 ix en (r x m) = 

= (0, 0, - c(fl - .fl)). De centrale as wordt dus voorgesteld door 

x = A.(f1 + fz) cos ix, y = A.(f1 - fz) sin ix, 

c(fl - .fl) z = - -----~__;;-----'-------

if1 + /z)2 cos2 ix + if1 - /z)2 sin2 ix 
Door hieruit A., /1 en f2 te elimineren, vinden we als verzameling van 
de centrale as het oppervlak met vergelijking: (x2 + y2)z sin 2ix = 

2cxy. Het is een regeloppervlak waarvan alle beschrijvenden de z-as 
snijden en evenwijdig zijn met het vlak z = 0. De door (0, 0, z) gaan
de beschrijvenden zijn blijkens x 2z sin 2ix - Zcxy + y 2z sin 2ix c= O 
dan en alleen dan reeel en verschillend als c2 - z2 sin2 2ix > 0. 
Zij vallen samen voorl z \ = c/sin 2ix en zijn imaginair alsl z I> c/sin 2ix. 
De niet op de z-as gelegen pun ten van het oppervlak liggen dus tussen 
(of in) de vlakken z = c/sin 2ix en z = - c/sin 2ix. 
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33 Vraagstukken 

1 Van een regelmatige vierzijdige piramide T ABCD (top T, hoogte 
h) zijn alle ribben evenlang. Langs AT, TB, BA, CT en f5T werken 
krachten die alle de grootte k hebben en waarvan de zin overeenstemt 
met bovengenoemde vectoren. Bepaal de resulterende dyname en 
geef de Jigging aan van de centrale as c van het stelsel. 

2 Ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel Ox1X2X3 zijn ge
geven de punten A (2, 0, -1) en B (2, -2, -1), alsmede de lijn I 
voorgesteld door x = (2, -1, 2) +A,(!, -2, 4). Een dyname heeft AB 
als krachtvector, AB als as en als koppelbestanddeel het koppel met 
(0, - 6, 0) als koppelvector. Gevraagd : twee krachten Ft en F 2 die de 
gegeven dyname als resultante hebben en waarvan Ft de lijn I als 
drager heeft. 

3 Gegeven is een krachtenstelsel met r = (I, -2, 3) als vectorsom en 
m = (5, 4, 2) als momentvector in de oorsprong. Aan dit stelsel 
wordt een kracht F toegevoegd met f = (2, 3, 3) als krachtvector. 
Van het aldus verkregen stelsel gaat de centrale as door (2, -1, I). 
Bepaal de resulterende dyname van het laatstgenoemde stelsel, als
ook de drager van F. 

4 Twee disjuncte krachtenstelsels 51' t en 51' 2 hebben de lijnen Ct en 
c2 als centrale as. Zij n de (of een) lijn die Ct en c2 loodrecht snijdt. 
Bewijs dat de centrale as c van het stelsel 51' t u 51'2 de lijn n loodrecht 
snijdt. 

5 Gegeven zijn twee krachten Ft en F2 met kruisende dragers en een 
kracht F waarvan de drager door de oorsprong gaat terwijl de kracht
vector een gegeven lengte k heeft. Gevraagd : een nodige en voldoende 
voorwaarde opdat het stelsel {Ft, F 2, F} statisch equivalent is met 
een kracht. Bewijs dat de drager van F dan op een omwentelings
kegel ligt. 

6 Ten opzichte van een orthonormaal rechts assenstelsel OxtX2X3 

zijn gegeven de punten A(-1, 6, 2); B(-2, 9, 2); C(l, 1, l); D(-1, 0, 7) 
en de vrije vector v = ( - IO, - 10, -10). De vectoren AB en Cb 
zijn representanten van als speren op te vatten krachten Ft en F 2, 
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terwijl v de koppelvector is van een koppel K. Bepaal de resulterende 
dyname van het stelsel {Fi, F 2, K}. Het stelsel wordt uitgebreid door 
toevoeging van een koppel in het vlak X3 = 0. Bepaal van dit koppel 
de momentvector als het aldus uitgebreide stelsel statisch equivalent 
is met een kracht. 

7 Een krachtenstelsel bestaat uit twee krachten Fk = [fk, ft] (k = 
l , 2) waarvan de vectorsom r en de som m van de momentvectoren in 
de oorsprong gegeven zijn. Verondersteld wordt: (r, m) =f. 0. De 
drager van Fi gaat door een punt P waarvan de positievector p gege
ven is. Verder is bekend dat F1 ligt in het vlak door P loodrecht op de 
drager van F1. Druk f1, ft, f2 en f1 uit in r, men p. Waar mag P 
niet worden gekozen, wil het vraagstuk een oplossing hebben? 

34 Zwaartekracht, zwaartepunt; gewicht 

We gaan uit van een bekend bewegingsverschijnsel : alle voorwerpen 
die in het luchtledig op niet al te grate hoogte boven het aardapper
vlak zonder beginsnelheid worden losgelaten, bewegen naar de aarde 
en hebben tijdens hun beweging (de vrije val) dezelfde constante ver
snelling. De (van de aarde afkomstige) invloed die bij de vrije val 
werkzaam is, heet de zwaartekracht. We voeren in ons model een 
zwaartekrachtpostulaat in. Zij V een driedimensionale ruimte en 
Ox1x2x3 een orthonormaal rechts assenstelsel in V. We komen het 
volgende overeen. Oat in V de zwaartekracht werkt, zal betekenen: 
op elk punt P; van een mechanisch stelsel Sin V werkt de uitwendige 
kracht m;ge, waarin de massa is waarmee Pi behept is, g een positieve 
constante voorstelt en e een vaste eenheidsvector is. De constante g 
heet de versnelling van de zwaartekracht, de door e aangewezen zin 
wordt de neerwaartse verticale zin genoemd. Een vlak loodrecht op e 
heet een horizontaal vlak. Zij m de totale massa van Sen Z (positie
vector z) het massamiddelpunt van S. Is x; de positievector van 
P; dan is mz = I:m; Xi, het rechterlid uit te strekken over het gehele 
stelsel S. De vectorsom van de krachten m;ge aangrijpende in de pun
ten P; van Sis: I:m;ge = mge = Ge waarin G = mg het gewicht van 
het stelsel S wordt genoemd. De momentvector in de oorsprong van 
het stelsel bestaande uit de krachten m;ge is: Ex; x (mige) = 

= g(I:m;x;) x e = mgz x e = z x Ge. De invloed van de zwaarte-
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kracht op Sis dus statisch equivalent met de kracht G = [Ge, z x Ge], 
dus met een kracht in neerwaartse verticale zin ter grootte van het 
gewicht van S, waarvan de drager door het massamidde!punt Z van fl? 
gaat. Om deze reden wordt Z ook wel het zwaartepunt van fl? ge
noemd. 

35 Astatische krachtenstelsels 

35.1 We beschouwen een krachtenstelsel .ff bestaande uit krachten 
Fi (waaronder mogelijk krachtelementen) met onderling evenwijdige 
dragers Ii waarvan de richting wordt aangewezen door de eenheids
vector u. We stellen F; = (f;, ff] waarin f; = f; u. De vectorsom van 
het stelsel is r = ('Ef;) u =ju. Is x; een punt van !;, dan is ff = 
=fix; x u. Bijgevolg is de momentvector van het stelsel in 0 bepaald 
door m = (I/ixi) x u. Hieruit volgt (r, m) = 0. Het stelsel is dus 
statisch equivalent met een koppel of met een kracht al naar gelang de 
vectorsom al dan niet nu! is, <lat wil zeggen al naar gelang f al dan 
niet nul is. We veronderstellen verder f i= 0. De resultante van het 
stelsel is dan de kraclit 

F = [fu, (I.fix;) x u] (35. I) 

De drager c van F (de centrale as van het stelsel) gaat door het punt 
C aangewezen door de positievector 

C = f-1 I,f;Xi· (35.2) 

Op dezelfde manier als we <lit in paragraaf 18 voor het massamiddel
punt hebben gedaan, kunnen we laten zien <lat C niet afbangt van de 
keuze van het assenstelsel. Uit (35,2) blijkt bovendien <lat C niet 
afbangt van de keuze van u dus van de richting van de krachten. 
Beschouwen we de punten x; als punten van een mechanisch stelsel 
waarin de krachten Fi aangrijpen dan kunnen we het bovenstaande 
als volgt interpreteren. Draait men alle krachten van een gegeven 
krachtenstelsel met evenwijdige dragers en met van nu! verschillende 
vectorsom om de punten waarin zij op een mechanisch stelsel S aan
grijpen over dezelf de hoek, zodanig dat de dragers weer evenwijdig 
zijn, dan draait de drager van de resultante over dezelfde hoek in de
zelfde zin om een punt C waarvan de Jigging ondubbelzinnig bepaald 
is door de configuratie van de aangrijpingspunten. 
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Het punt C heet het astatisch middelpunt van het krachtenstelsel. Elk 
krachtenstelsel waarvoor zo'n punt bestaat, heet een astatisch st else!, 
Men dient in het oog te houden dat deze beide begrippen alleen zin
vol zijn voor krachtenstelsels waarvan de krachten als gebonden 
vectoren warden opgevat. 
We knopen hieraan nog de volgende opmerkingen vast. Het zwaar
tepunt van het mechanisch stelsel S van de vorige paragraaf is blijk
baar niets meer of minder dan het astatisch middelpunt van de krach
ten [m ;ge, X; x (m;ge)] aangrijpende in de pun ten Xi van S. Nu hebben 
ben we bij de fonnulering van het zwaartekrachtpostulaat - geheel in 
overeenstemming met het in paragraaf 14 gezegde - af gezien van 
tot complicaties aanleiding gevende details. Een zo'n detail is hier 
dat, strikt genomen, de versnelling g afneemt bij toenemende hoogte. 
Eigenlijk moeten we dus niet voor elk punt X; van het stelsel dezelfde 
waarde van g nemen, <loch een waarde gi afbankelijk van x;. De 
krachten van het stelsel zijn dan [m;g;e, X; x (m;g;e)]. Als zwaarie
punt van het stelsel kan men nu definieren het astatisch middelpunt 
van deze krachten. Men kan dan even we! niet verwachten dat het samen- , 
valt met het massamiddelpunt. Voor een massieve homogene toren 
van 200 m hoogte in de vonn van een omwentelingscilinder, staande 
op een horizontaal vlak, blijkt het zo gedefinieerde punt ongeveer 
1 mm lager te liggen dan het massamiddelpunt. Het minimale verschil 
tussen beide punten voor dit geval doet zien dat we bij de toepassing 
van de statica op de gebruikelijke mechanische constructies zwaarte-
punt en massamiddelpunt kunnen vereenzelvigen. 
Nog in een tweede opzicht is het zwaartekrachtpostulaat een ideali
sering van de werkelijkheid. De versnelling van de vrije val heeft na
melijk ook niet overal op aarde dezelfde richting. Voor een mecha
nisch stelsel dat zo uitgebreid is dat ook hiennee rekening moet wor
den gehouden, heeft het begrip zwaartepunt als astatisch middelpunt 
geen zin meer. Mechanische constructies van zo'n omvang bestaan 
evenwel niet. 

35.2 We beschouwen een stelsel :ff bestaande uit krachten F; = 

[f;, ff] waarvan alle dragers in een vlak liggen ( vlak krachtenstelsel) 
en met een vectorsom r =f. 0. Kiezen we de oorsprong 0 in het vlak 
van het stelsel dan staan alle vectoren ff loodrecht op dit vlak. Het
zelfde geldt dus voor de momentvector m van het stelsel in 0. Der
halve is (r, m) = 0. De resultante van het stelsel is dus een kracht R 
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waarvan de drager I de Pliickervectoren [r, m] heeft. 
Stelling 35.1 Elk vlak krachtenstelsel met van nul verschillende vec
torsom is astatisch . 
Bewijs. Wijzen we aan de kracht Fi het aangrijpingspunt X; toe dan is 
fl' = Xi x f; en m = LXi x f;. Zij e een eenheidsvector loodrecht 
op het vlak van het stelsel. De kracht 

F; = [e x f;, x; x (e x f;)] = [f;, ff] (35.3) 

ontstaat uit F; door draaiing om x; over een hoek n/2 in het vlak van 
.ff. De vectorsom van het stelsel .ff gevormd door de krachten 
Fi is r = e x r =I= 0. De resultante van .ff is dus een kracht R. Zij C 
het snijpunt van de dragers van Ren R; daar de dragers loodrecht op 
elkaar staan, is C een eigenlijk punt. We kiezen C nu verder als oor
sprong van het assenstelsel. Dan hebben .ff en .ff de momentvector 
nul in de oorsprong. Draaien we nu (in het vlak van .ff) alle kracbten 
van .ff om hun aangrijpingspunten over de hoek <p in dezelf de zin, 
dan ontstaat een stelsel gevormd door de krachten 
[f; cos <p + f; sin <p, fl cos <p + ft sin <p]. De resultante hiervan is de 
kracht R rp = [r cos <p + r sin <p, O], waarvan de drager door C gaat. 
De krachtvector van R rp heeft wegens 
(r cos <p + r sin <p, r cos <p + r sin cp) = (r, r) cos 2 <p + (r, i') sin 2 <p = 
(r, r) cos 2<p + (r, r) sin 2<p = (r, r) dezelfde normals die van R. Uit 
dit alles volgt dat Rrp uit R ontstaat voor draaiing om Cover de hoek ({J . 

35.3 In paragraaf 35.1 is al opgemerkt dat de versnelling van de vrije 
val afhangt van de hoogte boven het aardoppervlak. Op een hoogte 
h is zij k(R +hf 2 , waarin R de aardstraal en k een constante is. De 
constante g die we hebben ingevoerd is, ruw gesproken, de waarde 
van de versnelling van de vrij e val voor h = 0; dus g = kR - 2

. We 
beschouwen een massieve, homogene omwentelingscilinder K met 
massadichtheid <r en straal r waarvan de beschrijvenden de lengte l 
hebben. De cilinder staat met een van zijn platte grensvlakken op het 
horizontaal gedachte aardoppervlak. Het massamiddelpunt ligt dan 
op de hoogte l/2 op de cilinderas. We wensen het zwaartepunt te bepa
len in de zin van paragraaf 35.1 en voeren hiertoe een rechthoekig 
assenstelsel in waarvan de z-as langs de hartlijn van de cilinder ligt 
en het x y-vlak samenvalt met het grondvlak van de cilinder. Ter be
paling van genoemd punt (dat dan, zoals men direct inziet, op de z-as 
ligt) hebben we (35.2) ter beschikking, waarvan we alleen de com-
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ponent Cz = 1- 1 'Lf;z; (omgezet in de thans gebruikte notatie) nodig 
hebben. In ons geval is nu: 

!J.(ff 
1 1 dz km = ak dx d dz = kanr 2 = , 

f K (R + z)2 y ofcR + z)2 R(R + l) 

waarin m de massa van K voorstelt. Verder is 

---+ I:,f;z; = kanr 2f z dz = kanr2 {tog {1 + _!_) - -'-}. 
J0 (R + z)2 ~ R R + I 

We veronderstellen I < R; dan is 

(1 ') I 12 13 /
4 

log ~l + R = R - 2R2 + 3R 3 - 4R4 + ·· · 

en 
I/ R I /2 13 /4 

R +, - 1 + l/R = R - R 2 + R 3 - R4 + ... 

Derhalve is 
I 212 313 

Ef;z; = km -
2 

- -
3 
+ - - ... , 

2R 3R 4R4 

zodat: 
I 212 313 

Cz = (R + l) - - - + - - ... 
2R 3R2 4R 3 

I 12 
= - --+ 

2 6R 

13 L4 
+ 12R2 - 20R 3 + ... 

Het punt dat we zoeken, ligt dus lager dan het massamiddelpunt en 
zijn afstand tot dit punt is kleiner dan i2 /6R. Is I = 200 meter en stellen 
we de straal van de aarde op 4.107 meter dan is i2 /6R iets meer dan 
I millimeter. Deze berekening bevestigt het gezegde inparagraa/35.1 . 
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36 Reductie van een krachtenstelsel tot twee krachten met kruisende 
dragers 

Voordat we met het eigenlijke onderwerp van deze paragraaf begin
nen een opmerking. Men kan voor geordende vectorparen reken 
regels vaststellen, die een compacte schrijfwijze van allerlei formules 
bevorderen. We komen overeen twee zulke vectorparen {ui, u2} 
en {vi, v2} dan en alleen dan gelijk te noemen als ui =vi, u2 = v2. 
Verder definieren we de optelling en vermenigvuldiging met een 
scalairdoor : {ui , u2} + {vi, v2} = {ui +vi, u2 + v2} en A.{ui,u2} = 
pui, A.u2}. Naar analogie van het scalaire moment van twee speren 
definieren we het kruisprodukt illf of/ van de paren illf = {ui, u2} en 
f/' = {vi , v2} door 

illfo"Y = (ut, V2) + (u2, Vi). 

Rekenregels als: illf + f/' = f/' + illf; illf + ( f/' + "#') = (illf + f/') + 
+ "ff" ; A.( illf + i/') = A illf + Ai/' ; A.( illf o i/') = (A illf)o i/' = illf o(A. i/') ; 
illfo(i/' + 11') = illf 0 f/' + illf 0 f/' Jaten we ter verificatie aan de lezer 
over. 
Zij Jf' een krachtenstelsel met Jf' = {r, m} als krachtschroef. We 
veronderslellen dat Jf' niet statisch equivalent is met een enkele 
kracht, noch met een koppel. Dan is (r, m) =/: 0. Bij reductie van Jf' 
op een punt vinden we, zoals in paragraaf '30 is gebleken, een kracht 
Ren een koppel K dat kan worden opgevat als een oneigenlijke kracht. 
Dit komt daarop neer dat Jf' statisch equivalent is met twee krachten 
waarvan de dragers elkaar kruisen <loch waarvan er een oneigenlijk is. 
In deze paragraaf gaan we na of het mogelijk is een stelsel van twee 
krachten met eigenlijke elkaar kruisende dragers te vinden dat sta
tisch equivalent is met Jf'. We gaan hiertoe uit van een (voorlopig 
willekeurig gekozen) eigenlijke recht Li = [It, 11]. Vervolgens trach
ten we een rechte Lz = [h, nJ en twee scalairen Pt en p2 te vinden, 
zodanig dat het stelsel bestaande uit de krachten Ri = [pd t, pd!·] en 
Rz = [p2h, p2n] statisch equivalent is met Jf'. Het is duidelijk dat de 
gestelde vraag neerkomt op: Los Ii, It Pt en p2 op uit: 

(36.1) 

Eliminatie van h en n door middel van (h, I~) = 0 geeft: 
(r - pilt, m - pd1) = 0 , of (r, m) = Pt (Li oJf'). Hieruit volgt : 
pi = (r, m)/(LioJf') mils Li zo wordt gekozen dat LioJf' =/: 0. Wever-
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onderstellen dat L1 aan deze voorwaarde voldoet (zie de volgende 
paragraaf). Dan is dus 

en 

R1 = (r, m) [11 , It] 
L10Jf 

Daar het bij de keuze van hen H niet aankomt op een gemeenschap
pelijke van nu! verschillende evenredigheidsfactor, mogen we nemen: 

h = (L10Jf)r - (r, m)li, n = (L10Jf)m - (r, m)I1; 

dan is 

R2 = .-
1
- [h, I~]. 

L10Jf 

De formules (36.2) kunnen worden samengevat tot 

L2 = (L10Jf)Jf - (r, m)L1. 

(36.2) 

(36.3) 

(36.4) 

Hieruit volgt <L1, L2 > = (L10Jf)2 # 0. De dragers van R1 en R2 
kruisen elkaar derhalve, zoals we hebben verlangd. Blijft nog over de 
vraag of L2 steeds een eigenlijke rechte is. Zoals uit de eerste van de 
formules (36.2) valt af te lezen, is dit alleen het geval als L1 niet even
wijdig met r wordt gekozen. Als conclusie uit het bovenstaande for
muleren we: elk krachtenstelsel dat niet statisch equivalent is met 
een kracht of een koppel; is statisch equivalent met een krachten
paar {R1, R2} met eigenlijke kruisende dragers; een van deze dragers 
kan, tot op zekere hoogte, willekeurig worden gekozen. 

37 Het nullijnencomplex van een krachtenstelsel 

Zij Jr een krachtenstelsel bestaande uit exemplaren Fi = [L, ff] en 
L = ~. l*J een genormeerde voorstelling in PH.ickvectoren van een 
rechte lijn. Volgens paragraa/1 is < L, Fi > het moment van F; om L. 
Definitie 37.1 Het moment van het krachtenstelsel Jr om.Pis E< L,Fi> 
uitgestrekt over alle exemplaren van Jr. 

Voor dit moment vinden we: 

E<L, Fi > = E(l, ri) + E(l*, fi)= (I, m) +(I*, r) = L0 Jf. (37.1) 
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Definitie 37.2 Een nullijn van ff is een lijn om we!ke het moment van 
ff nul is. 
In de voorwaarde 

(l, m) + (I*, r) = 0 (37.2) 

die uitdrukt dat 0, I*] een nullijn van ff is, is het niet meer van belang 
dat de voorstelling 0, I*] genormeerd is. Deze aanvankelijk gemaakte 
veronderstelling kan dus bij de beschouwing van nullijnen vervallen. 
We zullen dan ook elke lijn 0, I*], eigenlijk of oneigenlijk, waarvoor 
(37.2) of (wat hetzelfde is) L 0 .Yf' = 0 geldt een nullijn van ff noe
men. De oneigenlijke rechte [O, I*] is dan en alleen nullijn als (l*, r) = 0. 
Dus: is r =f. 0, dan zijn de oneigenlijke nullijnen die welke door het 
oneigenlijke punt van de centrale as van ff gaan. Is r = 0 dan zijn alle 
oneigenlijke rechten nullijnen. Met behulp van het begrip nullijn 
kan de uitspraak aan het eind van de vorige paragraaf nader worden 
gepreciseerd in die zin dat de aldaar bedoelde drager geen nullijn 
mag zijn en niet evenwijdig met de centrale as mag word en gekozen. 
Dat Leen nullijn van het krachtenstelsel ff is, wordt blijkens (36.2) 
uitgedrukt door een betrekking tussen de Pliickervectoren van L. 
Hieruit volgt (zie paragraaf 4.4) dat de nullijnen van een krachtenstel
sel een drievoudig oneindig stelsel rechten vormen. In de wiskunde 
wordt zulk een collectie rechten een complex genoemd. Is (r, m) = 0 
dan is de resultante van het krachtenstelsel een kracht R = [r, m] die 
ook oneigenJ-ijk kan zijn. In dit geval is L dan en alleen dan een nul
lijn als < L, R > = 0. Het nullijnencomplex is nu eenvoudig te over
zien: het wordt gevormd door alle rechten die met een bepaalde 
rechte (de centrale as van ff, dus de drager van R) in een vlak liggen. 
Men noemt het nullijnencomplex in dit geval speciaal. Is (r, m) =f. 0 
dan wordt het algemeen genoemd en het is niet meer zo eenvoudig 
zich er een meetkundig beeld van te vormen. 

Het is voor een lijn een tweevoudige voorwaarde door een gegeven
punt X (positievector x) te gaan. We moeten dus verwachten dat 
door een gegeven punt een enkelvoudig oneindig stelsel rechten van 
een complex gaat. Een verzameling van =1 rechten door een punt 
heet een kegel. In het beschouwde geval heet deze de complexkegel 
in het gegeven punt X. Om deze kegel voor het algemene nullijnen
complex te vinden, merken we op dat een nullijn door X behalve aan 
(37.2) ook nog aan I* = x x I moet voldoen. Noodzakelijk opdat 
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~. I*] een door X gaande nullijn voorstelt, is dus: 

0 = (m, I) + (r, x x I) = (m, I) - (x x r, I) = (m - x x r ,1) = 

= (mx, I). 

Daar uit (mx, I) = 0 en I* = x x I, zoals men gemakkelijk verifieert, 
(37.2) volgt, is de voorwaarde (mx, I) = 0 ook voldoende opdat een 
door X gaande lijn [I, I*] nullijn is van %. Daar het complex alge
meen is verondersteld, is voor elk punt mx i= 0. We besluiten hieruit: 
elk punt is drager van een waaier van complexrechten (nullijnen) gele
gen in het vlak door het punt loodrecht op de momentvector van het 
krachtenstelsel in dit punt. Men noemt dit vlak het nulvlak van het 
gegeven punt. De complexkegel in elk punt is dus een plat vlak: zijn 
vergelijking is van de eerste graad. Het nullijnencomplex wordt om 
deze reden lineair genoemd. Het bovenstaande geldt ook als het nul
lijnencomplex speciaal is voorzover het betreft pun ten X met mx i= 0. 
Wegens (r, m) = 0 zijn er nu echter ook punten X·waarvoor geldt : 
mx = m - x x r = 0. Dit zijn juist de pun ten van de centrale as. 
Zij hebben de eigenschap dat alle rechten die erdoor gaan complex
rechten zijn. Niettegenstaande de aanwezigheid van deze 00

1 uit
zonderingspunten wordt het speciale nullijnencomplex ook lineair 
genoemd. 

38 Snelheid~hroef en krachtschroef 

Van een starre beweging W / V zij de snelheidsverdeling op zeker tijd
stip t gegeven door de snelheidsschroef !/ = {w, vo }. Het vermogen 
van een kracht F = [f, f*] waarvan het aangrijpingspunt x aan deze 
beweging deelneemt, is dan 

(vx, t) = (vo, t) + (w X x, t) = (vo, t) + (w, x X t) = 

= (vo, t) + (w, f*) = Yo F. 

Nodig en voldoende opdat <lit vermogen nul is, is blijkbaar dat de 
drager van F behoort tot het door !/ bepaalde nullijnencomplex. Dit 
complex bestaat kennelijk uit alle baannormalen. Uit het boven
staande volgt <lat het gezamenlijke vermogen van de krachten van een 
stelsel met krachtschroef % = {r, m} waarvan de aangrijpingspun-
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ten aan de beweging deelnemen, gelijk is aan 

W= (vo,r)+(w,m) = Y'cff. 

Het bovenstaande doet zien dat aan een kruisprodukt een physische 
betekenis kan worden toegekend. Is W = 0 dan zegt men dat !/'en Yr 
watt/oos ten opzichte van elkaar liggen. Is peen punt van de momen
tele schroefas S van !/' en q een punt van de centrale as C van Yr 
dan is: p x w = vo - hw en q x r = m - err zodat Vo= p x w + 
+ hw en m = q x r + err. We kiezen pen q zo dat q - p loodrecht 
op Sen C staat en stellen q - p = dn waarin n de eenheidvector is met 
dezelfde zin als w x r. Dan is Y'o.Yf =(p - q, w x r)+(h +er) (w, r). 
Voeren we in de hoek <p (O~<p ~n) tussen wen r dan kunnen we hier
voor schrijven: 

Y'o.Yf = lwl.lrl {(h+er)cos<p - dsin<p}; 

hierbij is verondersteld: w ¥: 0, r ¥: 0. De voorwaarde voor wattloze 
ligging luidt dus 

(h +er) cos <p - d sin <p = 0. 

39 Ontbinding van een krachtenstelsel 

We beschouwen een aantal rechten Lk = [lk, It] (k = 1, 2, ... , n) en 
stellen h = (/kl, lk2, /k3); It = (/ti, /t2, /13). Het stelsel vergelijkingen 
lklxi +h2x2+h3x3+ftix4+/t2xs+ /'l3x6 = 0 (k = 1, .. ,n) (39.1) 

in de onbekenden xi, .. , X6 heeft stellig een oplossing verschillend van 
de nuloplossing als n < 6. Is (xi, x2, X3, X4, xs, X6) = 
= (mi, m2, m3; ri, r2, r3)zo'n oplossingdanzijnr = (ri, r2, r3) en m = 
(mi, m2, m3) niet beide nulvectoren, terwijl: 

(lk, m) +(It, r) = 0 (k= 1,2, .. ,n~S). 

We besluiten hieruit: een verzame/ing van vijf of minder rechten is 
steeds dee/ van een /ineair complex. Het stelsel (38.1) heeft voor n = 6 
dan en alleen dan een oplossing verschillend van de nuloplossing als 
er vectoren r en m bestaan die niet beide nul zijn, zodanig dat (m, lk) + 
+ (r, It) = 0 (k = 1, 2, .. , 6), dus als de zes rechten Li, .. , L6 tot 
eenzelf de lineair complex behoren. Een nodige en voldoende voor
waarde hiervoor is dat de determinant LI van de zesde orde met als 
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k- de rijvector (/u, lk2, lk3, /ti, tt2, /"f3) nul is. Uit een en ander vloeit 
voort 
Stelling 39.J Een krachtenstelsel is dan en alleen dan neutraal, als 
het om zes lijnen die niet tot eenzelfde lineair complex behoren, het 
moment nul heeft. 
Een onmiddellijk gevolg biervan is 
Stelling 39.2 Twee krachtenstelsels zijn dan en alleen dan statisch 
equivalent wanneer ze om elk van zes rechten, niet behorend tot een
zelf de lineair complex, hetzelf de moment hebben. 
Zij :% een krachtenstelsel waarvan r = (ri, r2, r3) de vectorsom is en 
m = (mi, m2, m3) de momentvector in de oorsprong. Het stelsel 
vergelijkingen 

1 u~i + hj~2 + bj~3 + 14j~4 + Jsj~S + 16j~6 = Tj, 

(j = 1, 2, 3) (39.2) 

/!j~i + /!j~2 + /!j~3 + /tj~4 + f~j~S + f~j~6 = mj 

in de onbekenden ~i, ... , ~6 heeft dan en alleen danjuist een oplossing 
wanneer de determinant van het stelsel niet nul is. De k- de kolom 
van deze determinant is dezelfde als de k- de rij van de boven reeds 
genoemde determiannt LI . Hieruit volgt dat (39.2) dan en alleen dan 
een ondubbelzinnig bepaalde oplossing heeft, als Li, .. , L6 niet tot 
eenzelfde lineair complex behoren. We veronderstellen dat deze voor
waarde vervuld is en geven de bedoelde oplossing met ai, a2 .. , tX6 

aan. Vervolgens beschouwen we bet stelsel :%i bestaande uit de 
krachten Fk = akLk = [akh, a,J'l] (k = 1, .. , 6). De eerste drie ver
gelijkingen van het stelsel (38.2) garanderen dat :%i dezelfde vector
som r heeft als :% ; volgens het tweede drietal hebben :% en :%i ook 
dezelfde momentvector min de oorsprong. Bijgevolg zijn :% en :%1 sta
tisch equivalent. De overgang van :% naar het stelsel :%i beet het 
ontbinden van:% langs de rechten Li, .. , L6. De krachten Fi, .. , F6 
worden de componenten of ontbondenen van :% fangs deze rechten ge
noemd. We besluiten op grond van het bovenstaande tot 
Stelling 39.3 Elk krachtenstelsel kan ondubbelzinnig worden ont
bonden langs zes rechten die niet tot eenzelfde lineair complex beho
ren. 
Het stelsel (39.2) heeft Of geen oplossing, Of oneindig veel oplossingen 
als LI = 0, dus als de zes rechten fa tot eenzelfde lineair complex 
behoren. De ontbinding van een krachtenstelsel langs zes lijnen 
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van een lineair complex is dus Of niet mogelijk, Of niet ondubbelzin
nig. 
Een eenvoudig voorbeeld van zes lijnen die niet tot eenzelf de lineair 
complex behoren, heeft men in de ribben van een viervlak. Zij beho
ren niet tot een algemeen lineair complex omdat door elk hoekpunt 
drie ribben gaan die niet in een vlak liggen. Dat ze evenmin tot een 
speciaal complex behoren, blijkt daaruit dat er geen rechte bestaat 
die met elk van de ribben in een vlak ligt. Een bijzonder geval van de 
vorige stelling is dan ook. 
Stelling 39.4 Elke kracht F kan ondubbelzinnig worden ontbonden 
langs de ribben van een viervlak. 
Het is niet moeilijk een uitdrukking voor de componenten te vinden. 
Zij AiA2A3A4 het viervlak. De ribbe AAi stellen we voor door 
L;j = [l;j, If;]; hierbij is L1i = Lj1. Bij een gegeven kracht F bestaan 
ondubbelzinnig bepaalde getallen fii, zodanig dat 

F = /14L14 + fi4L24 + f34L34 + fi3L23 + /31L31 + /12L12 

We vinden nu zonder moeite voor elke permutatie i,j, h, k van de ge
tallen l, 2, 3, 4 : 

(39.3) 

Een zeer speciaal geval krijgen we door A4 te kiezen in de oorsprong 
0 van een orthonormaal rechts assenstelsel Ox1x2x3 en A ; te laten 
samenstellen met het oneigenlijke punt van de Xi-as (i = 1, 2, 3). Is 
e i de eenheidsvector langs deze as dan is L;4 = [ei, O] en Lih = [O, ei] 
voor elke permutatie i, j , h van de indices 1, 2, 3. Hieruit volgt 
< Lih, Lhk > = 1 voor elke permutatie i, j, h, k van de getallen 1, 2, 3, 4. 
Voor de kracht F = [f,. f*] met ·r = (/1, Ji, /3) en f* = (ff. , ft ./'13) 
vinden we nu :fi4 = (f, ei) = fi enfih = (f*, ei) = fl. De componenten 
van de vector f zijn dus de componenten van F langs de coordinaat
assen (wat geen nieuws is) en die van f* zijn de componenten van F 
langs de oneigenlijke rechten van de coordinaatvlakken. 
Een ander bijzonder geval van stelling 3 I .5 is dat waarbij de drager van 
FinhetvlakA1A2A 3ligt.Menheeftdan < F,L12 > = < F, L23 > = 
= < F, L31 > = 0 en dus volgens (39.3):/14 = /24 = /34 = 0. Elke 
kracht gelegen in het vlak van JA1A2A3 kan dus ondubbelzinnig 
worden ontbonden langs de zijlijnen van de driehoek Het is in dit 
geval niet moeilijk de ontbondenen Fi = [f1 , ff], F1 = [f2, f!] en 
F3 = [f3, 0] van F = [f, f*] langs A1A3,A3A1enA 1A2 teconstrueren. 
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Zij S bet snijpunt van A1A3 met de drager van Fen B--:S1 een repre
sentant van f(fig. 18). Met bebulp van de kracbtendrieboek BoB1B2 
(BoB1 11 A1S; B2B11 1 A1A3) ontbinden we F langs A1S en A1A3 waar
door een representant BZ1J1 van f1 gevonden is. De kracbtendrieboek 
BoB3B2 (BoB3 I I A iA 3; B3B2 I I A iA2) levert vervolgens de represen-
tanten B---:J32 en Bt'iJ3 van f3 en fi. · 

fig. 18 

40 V1akke krachtenstelsels 

Volgens paragraaf 35.2 is een vlak kracbtenstelsel statiscb equiva
lent met een enkele kracbt Of met een koppel. 

40.1 Analytiscb kan de resultante van een vlak kracbtenstelsel $'be
staande uit kracbten F; = [f ;, ff] als vol gt word en gevonden. Kies 
in bet vlak van bet stelsel een orthonormaal assenkruis Oxy en denk 
dit met een as Oz loodrecbt op dit vlak aangevuld tot een ortbonor
maal recbts assenstelsel Oxyz. Voor berekeningen hebben we alleen 
te maken met de kengetallen van f; ten opzichte van Oxy ; we geven 
deze met fix en fly aan. 
Die van de vectorsom r van bet stelsel zijn van 

rx == Dx; 
i 

Yy =DY· 
i 

(40. l) 

Verder is ff = (xJ;y - yJ1x) ez, waarin (x;, y;) een punt is op de dra-
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ger van F; en ez de eenheidsvector die de zin heeft van de positieve 
z-as. De uitdrukkingft = xJ;y - yfix is de scalaire waarde van het 
moment van F; ten opzichte van 0 en 

(40.2) 

is de scalaire waarde van de momentvector van$" in 0. Is rx = ry = 0 
dan is de resultante een koppel in het vlak van het stelsel met (40.2) 
als scalaire waarde van zijn moment. In het andere geval is de resul
tante een kracht voorgesteld door de speer met (rx, ry) = r als speer
vector en de lijn 

YyX - YxY = m (40.3) 

als drager. We geven een tweetal voorbeelden. 

1. ABCD is een vierkant met zijde 4 en middelpunt M; Eis het mid
den van AD en C dat van BF. De krachten Fi, F2, F3, F4 en Fs hebben 
in deze volgorde de representanten ME, M'B, Mt, BC en f5F (fig. 
19). Ten opzichte van het assenstelsel Oxy dat in de figuur is aan
gegeven, is met de hiervoor gebruikte notaties: 

fig. 19 
x 
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f1 = (-2, O);ft = 4 
f2 = (2, -2);ft, = -8 
f3 = (2, 2);ft = 0 
'4 = (0, 4);ft = 16 
f5 = (4, 4);ft = -16. 

[IV-40] 

Hieruit volgt: rx = 6; ry = 8; m = -4. Dus is r = (6, 8), lrl = 10 en 
de drager van R is de lijn 4x - 3y + 2 = 0 die in de figuur met r is 
aangegeven. Kiest men de x- en y- as langs MB en MC dan heeft dit 
als voordeel dat van drie krachten de momentvectoren in de oor
sprong nul zijn; de uitvoering la ten we aan de lezer over. 

y B 

0~___..:.~~~--1-o~~C:....._~ 
x 

A 

2 In fig. 20 is A CB een boog van een kromme; de boog heeft de as 
van de koorde AB als symmetrie-as. De booglengte op de kromme 
zij s, gerekend van A af naar B. In elk punt van boog A CB werkt een 
krachtelement q ds (q positief en constant) metals drager de raaklijn 
aan de boog. We kiezen een assenstelsel Oxy zoals aangegeven in de 
figuur. Voor een punt Pop de boog ACB stellen we DP= p; zij ver
der k de lengte van de koorde AB. Voor de vectorsom van het krach-

stelsel vinden we dan r = q}Z = q(p2 -pi) = q AB = (0, qk). 
pl 

Is Ip\ = p dan is p = (pcos <p, p sin <p) waaruit door differentiatie 
naar <p vol gt: 
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dp ~ (p' cos <p - p sin <p, p' sin <p + p cos <p) d<p. 

De scalaire waarde van de momentvector in 0 van het krachtelement 
a 

qdp is dus qp2d<p. Der halve ism = q J p2d<p = 2qSwaarin Svoorstelt 
- a 

de oppervlakte van de sector OA CBO A . De drager I van de resultante 
heeft dus de vergelijking kx = 2S. 

40.2 Een elegante methode omvaneenvlakkrachtenstelsel{F1, .. ,Fn} 
de resultante door middel van een meetkundige constructie te vin
den, is afkomstig van Varignon (1654-1722). We beschrijven de 
methode aan de hand van fig.21 waar lk de drager is van Fk = [fk,f1] 
(k = 1, .. , n). Verder is AoA1 .. , An, waarin Ak=-iAk een represen
tant van Ck is, een krachtenveelhoek van het stelsel. De sluitvector 
AOAn is dus een representant van de vectorsom r. Zij Peen punt in 
het vlak van deze veelhoek en niet samenvallend met een hoekpunt 
hiervan. We verbinden P met alle hoekpunten van de veelhoek. De 
figuur die zo ontstaat (fig. 21b) heet eenpoo/figuur van het krachten
stelsel. Hiervan heet P de pool, terwijl de lijnen PA o, PA 1, .. , PA n de 
poolstra/en warden genoemd. Door een punt Bo in het vlak van het 
stelsel trekken we de lijn so/ I PAo die It snijdt in Bi; de lijn s1 door 
Bi evenwijdig met PA i snijdt /2 in Bz; de lijn s2 door Bz evenwijdig 
met PA2 snijdt /3 in B3; .. ... ; de lijn Sn-1 door Bn-1 evenwijdig met 
P An - i snijdt In in Bn. Tenslotte is B,,_ t een willekeurig punt van de 
lijn Sn door Bn evenwijdig met · P An. De figuur gevormd door so, 
s1, .. , Sn heet een stangenvee/zijde van het krachtenste/se/, behorende bij 
de reeds geconstrueerde poolfiguur. Zij bk de positievector van Bk = 

=-+ 
(k = 0, 1, .. , n + 1). We stellen PAk = Sk (k = 0, 1, .. , n) en voeren, 

Ao 

fig. 21 



64 VLAKKE KRACHTENSTELSELS [IV-40] 

voor de verdere beschrijving en verklaring van de constructie, de 
volgende krachten in: 

Sk = . (Sk, bk X Sk] = (Sk, bk+! X Sk] (k = 0, l, "' n). 

Dan is 

S1<-1 = [s1<-1, bk X S1<-i] (k = l, . ., n+ l), 
zodat het krachtenpaar {- S1<-1 , Sk} (k = l, .. , n) statisch equivalent 
is met de kracht 

[Sk -S1<-1, bk x (Sk -S1<-1)] = [fk, b11: x fk] = [fk, ff]= F11:. 

Het gegeven krachtenstelsel is dus statisch equivalent met de vereni
ging van den paren {-So, S1 {, {-S1, S2}, . ., {-S..-1, Sn}, dus met het 
paar {-So, Sn}. De vectorsom hiervan is naar behoren Sn - so = r 
en de dragers van So en Sn zijn opvolgend so en Sn. We onderscheiden 
nu de volgende gevallen: 
I Ao en An val/en samen, doch so en Sn niet. Anders gezegd: dekrachten
veelhoek is gesloten, de stangenveelzijde niet. In dit geval is so/ /sn en 
het paar {-So, Sn} is een koppel. Het gegeven krachtenstelsel is met 
dit koppel statisch equivalent. 
II De krachtenveelhoek en de stangenveelzijde zijn beide gesloten. Het 
paar {-So, Sn} is een neutraal krachtenstelsel en het gegeven krach
tenstelsel dus eveneens. 
Ill De krachtenveelhoek is niet gesloten. Ook de stangenveelzijde is 
nu niet gesloten en so en Sn snijden elkaar. Zij C (positievector c) hun 
snijpunt. Dan is 

So= [so, ho X so]= [so, c X so] ; Sn= [Sn, bn X Sn]= 

= [Sn, C X Sn]. 

Het paar {-So, Sn}, en derhalve ook het gegeven krachtenstelsel, is nu 
statisch equivalent met de kracht 

R = [Sn - so, c X (sn - so)]= [r, c x r] = [r, r*] 

waarvan de drager c door C gaat en evenwijdig is met de sluitlijn 
AoAn. 
De methode van Varignon vormt de grondslag van de grafostatica, 
een tak van de statica die meetkundig-constructieve oplossingen ver
schaft voor allerlei problemen over krachtenstelsels. Zonder elke 
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twijg aan deze tak in detail te beschouwen, zullen we in dit boek ook 
aan de grafostatica aandacht schenken. 

41 Stellingen over stangenveelzijden 

Bij beschouwingen over stangenveelzijden veronderstellen we steeds 
dat de krachten van het bijbehorende krachtenstelsel eens vooral ge
nummerd zijn. Is van het stelsel {F1, .. , Fn} een poolfigeuur gegeven 
dan behoren hierbij 00

1 stangenveelzijden. Immers door elk punt 
van de drager /1 van F1 is juist een stangenveelzijde ondubbelzinnig 
bepaald. Door het gegeven krachtenstelsel is de krachtenveelhoek op 
een translatie na bepaald. Bij twee poolfiguren die door translatie uit 
elkaar zijn af te leiden, behoort hetzelfde stelsel van 00

1 stangenveel
zijden. Zulke poolfiguren zullen we als niet verschillend beschouwen. 
Dan behoren bij een krachtenstelsel 00

2 poolfiguren want bij een 
gegeven krachtenveelhoek kan de pool nog op 00

2 manieren worden 
gekozen. Uit dit alles volgt: een krachtenstelsel heeft 00

1 stangen
veelzijden. Over deze verzameling volgen hier enkele stellingen. 
Veronderstel dat sos1 ... sn en tot1 ... ln twee stangenveelzijden zijn 
van het stelsel {F1, ... , Fn} beide behorende bij de krachtenveelhoek 
AoA1 .. , An doch met behulp van verschillende polen Ps en Pr gecon
strueerd (fig. 22). Dan geldt 

--+ --+ ::-+. PsAk - PrAk = PsP1 ¥- o. (41.1) 

Zij v de vrije vector waarvan P--:Pr een representant is. Met handhaving 
van dezelfde en analoge notaties als in de vorige paragraaf is dan vol
gens (41.1): 

(k = 0, 1, ... , ri) (41.2) 

envoorts:Sk - Sk-1=Tk - Fk-1= Fk,zodatnaast(41.2)ookgeldt 

st - tt = w (k = 0, I. .. , n), (41.3) 

waarin de vector w niet van k afhangt. Het is niet mogelijk dat Sk en 
tk voor elke k lineair afhankelijk zijn. Er is dus een index I (0 ~I~ n ), 
zodanig dat s1 en tr elkaar snijden in een punt dat we Dr (positievector 
d1) noemen. Zij D = (v, v*] de lijn door Dr evenwijdig met PsP1. Dan 
is wegens 

v* = d1 x v = d1 x (sr - t1) = sf - rr = w. (47.3). 
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b 

Dit doet zien dat de lijn D alle snijpunten (sk, tk) = Dk(k = 0, I, .. , n) 
van tweetallen overeenkomstige zijlijnen van beide stangenveelzijden 
bevat. Men ziet direct dat dit ook nog geldt als zo'n snijpunt oneigen
lijk uitvalt. We hebben hiermee bewezen 
Stelling 4.1.1 Van twee stangenveelzijden behorende bij poolfiguren 
waarvan alleen de polen verschillend zijn, liggen de snijpunten van de 
paren overeenkomstige zijlijnen op een rechte evenwijdig met de 
verbindingslijn van de beide polen. 
De laatstgenoemde rechte wordt wel aangeduid als poolas; de rechte 
die de bedoelde snijpunten bevat, heet de collineatie-as van de beide 
veelzijden. 
Van de bovengenoemde stelling geldt een omkering die wij formuleren 
als 
Stelling 41.2 Zij sos1 .. , Sn een stangenveelzijde van het krachten
stelsel {F1, F2, .. , Fn} en toti .. , tn een veelzijde, zodanig dat het snij
punt van t1c-1 en tk op de drager lk van Fk ligt (k = I, .. , n). Is nu Dk 
het snijpunt van Sk en hen liggen de punten Do, .. , Dn op een lijn d, 
dan is ook toh .. , tn een stangenveelzijde van het beschouwde krach
tenstelsel. We laten het bewijs hiervan aan de lezer over. 
Het is duidelijk hoe men deze stelling kan gebruiken om uit een ge
geven stangenveelzijde, geconstrueerd met behulp van een poolfi-
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guur, zonder tussenkomst van eeh nieuwe poolfiguur een tweede 
stangenveelzijde kan afleiden. Hiertoe bepaalt men de snijpunten 
Do, Di, .. , Dn van so, s1, .. , Sn met een willekeurige lijn den trekt door 
Do een van so verschillende lijn to die /1 in E1 snijdt. De verbindings
lijn t1 van D1 met E1 snijdt /2 in E2; de verbindingslijn t2 van D1 en 
E2 snijdt /3 in £3, enz. (fig. 22a). 

42 Stangenveelzijden door gegeven punten 

42.1 Een stangenveelzijde tot1 .. , tn waarvan t1 dooreen gegeven punt 
A en. t1+m door een gegeven punt B gaat, kan als volgt worden gevon
den. Men construeert een willekeurige stangenveelzijde sos1 ... Sn 
met behulp van een poolfiguur (fig. 23, waar n = 5, I = 1 en m = 2 
is genomen). Met behulp van een collineatie-as d door A leidt men 
hieruit een stangenveelzijde tot1 ... tn af waarvan t1+m door B gaat. 
Dan gaat t 1 noodwendig door A. Daar het snijpunt van den ss buiten 
het papier valt, is voor de constructie van ts gebruik gemaakt van het 
feit dat het snijpunt van so en ss evenals dat van to en ts op de drager c 
van de resultante van het stelsel ligt. 

b 

42.2 Om een stangenveelzijde uou1 ... Un te construeren waarvan up 

door A, uq door Ben u. door C gaat (fig.24, waarn = 5,p = l,q = 3, 
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r = 4) kan men eerst op de zojuist aangegeven manier een stangen
veelzijde tot1 ... tn construeren waarvan lp door A en lq door B gaat. 
Met AB als collineatie-as vindt men hieruit de gezochte stangenveel
zijde UoU1 ••• Un. Liggen A, Ben c niet op een lijn dan is er een stangen
veelzijde die aan de vraag voldoet. Zijn A, Ben C collineair dan is er 
geen stangenveelzijde die aan de vraag voldoet tenzij C samenvalt 
met het snijpunt van AB en t,. In dit laatste geval voldoen alle stangen
veelzijden waarvan de zijden met rangnummer p en q opvolgend door 
A en B gaan. Ietwat nonchalant geformuleerd, kan de conclusie uit 
deze paragraaf luiden: een stangenveelzijde is bepaald door drie niet 
op eJn lijn gelegen punten. 

42.3 We besluiten deze paragraaf met een meetkundige toepassing 
van de vooraf gaande theorie. In een plat vlak beschouwen we een 
figuur gevormd door drie rechte lijnen /1 , /, /2 die door een punt s 
gaan en twee punten A en B niet gelegen op de genoemde rechten 
(fig. 25). Men kan /1 en /2 steeds beschouwen als dragers van twee 
krachten Fi = [f1, ff] en F1 = [f2, ff] waarvan de resultante F = 
[f, f*] de lijn I als drager heeft. 
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fig. 25 

De lengte van een van de zijden van de bijbehorende krachtendriehoek 
A 1A 2A 3 kan hierbij willekeurig worden gekozen. Het is nu eenvoudig 
van het stelsel {Fi, F2} een stangenveelzijde sis2s3 te construeren 
waarvan de eerste zijde door A, de laatste door B gaat. Hiertoe be
hoeft men slechts si door A en S3 door B zo te trekken dat ze elkaar in 
een punt Q van I snijden. De zijde s2 valt dan langs de verbindings
lijn van de snijpunten D = (s1, Ii) en E = (s3, 12). De pool P van de 
poolfiguur die met s1s2s3 correspondeert, is het snijpunt van de lijn 
door Ai evenwijdig met s1 en de lijn door A3 evenwijdig met S3; uiter
aard is dan PA2//s2. We trekken door Pde lijn v evenwijdig met de 
verbindingslijn so van A en B. Zij Ao een willekeurig punt van v 
Met behulp van de pool Ao kunnen we een tweede stangenveelzijde 
tit2t3 construeren waarvan ti door A en t3 door B gaat. Het snijpunt 
Qi van ti en 13 ligt dan op I en t2 is de verbindingslijn van de punten 
Di =(ti, Ii) en Ei = (13, 12). Verder ligt het snijpunt C van t2 en s2 
op so. Meetkundig betekent dit: als Q de lijn I doorloopt gaat DE 
door een vast punt C van AB. De terzake kundige lezer zal onmiddellijk 
de volgende meetkundige interpretatie van het bovenstaande geven : 
als van twee driehoeken ADD1, en BEEi de snijpunten (DDi, EEi) 
= S, (A Di, BEi) =Qi, (AD, BE)= Q op een lijn liggen, gaan de ver-
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bindingslijnen AB, DE en D1E1 door een punt C. Dit is de stelling van 
Desargues uit de vlakke meetkunde. Ook de voor de hand liggende 
omkering is juist en kan door een geringe wijziging in bovenstaande 
redenering worden bewezen. 
Terugkerend tot de statica, veronderstellen we dat AoA1 en AJAo 
representanten zijn van de vrije vectoren la en lb. In ooze figuur den
ken we ons nog aangebracht de krachten Ra = [la, l't] en Rb = 
lb, r~] opvolgend met dragers t1 en tJ. Van het stelsel {Ra, F1, F2, 
Rb} is de vectorsom nul, want de krachtenveelhoek AoA1A2A3Ao 
is gesloten. De stangenveelhoek sos1sis3so geconstrueerd met P als 
pool is ook gesloten. Het st else/ is dus neutraal. Volgens het voorgaan
de is AoA2 / / t2; zij A2Jto een representant van de vrije vector f3 en 
F 3 = [f3, fl] de kracht met t2 als drager. Dan is {Ra, F 1, F 3} zowel 
als {Rb, F 2, F 3} een neutraal stelsel. 

43 Vlakke krachtenstelsels met evenwijdige dragers 

Krachtenstelsels als de bovengenoemde komen in toepassingen her
haaldelijk voor. We wijden er daarom een aparte paragraaf aan en zien 
daarbij tevens het geval onder ogen dat zo'n stelsel krachtelementen 
bevat en dus uit oneindig veel exemplaren bestaat, een situatie die 
zich overigens reeds heeft voorgedaan in paragraaf '34 bij de behande
ling van de zwaartekracht. Kenmerkend voor al deze stelsels is dat de 
hoekpunten van de krachtenveelhoek op een rechte lijn liggen. 

43.1 Om te beginnen is van een vlak krachtenstelsel {F1, .. , Fn} met 
evenwijdige dragers /1, .. , In en bestaande uit een eindig aantal exem
plaren in fig. 26 een stangenveelzijde sos1 .. Sn geconstrueerd met be
hulp van de poolfiguur AoA 1 .. AnP. Het punt Q is de orthogonale 
projectie van P op AoAn. We nemen in het vlak van het stelsel een 
rechthoekig assenstelsel Oxy aan en geven de positieve x-as de zin 
van QP; de positieve z-as die dit assenkruis aanvult tot een ruimtelijk 
rechts georienteerd orthonormaal assenstelsel is van de beschouwer 
af gericht. De eenheidsvectoren langs de positieve x- en y-as zijn 
ex en ey. We stellen QP = Hex, AQt2 = pey en geven de krachtvector 
van Fk met f~Y aan. Men noemt H de poolafstand. We veronderstellen 
dat de dragers lk in de st rook a~ x ~ b liggen en geven het snijpunt van 
lk en de x- as met (xk, 0) aan; verder is xo = a en Xn + i = b, terwijl 
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O a (x ,OJ 

y 
fig. 26 
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(x ,o 

/2 

(xk, Jk) het snijpunt is van Sk met de lijn x = ' Xk (k = 0, I, . ., n + I). 
Zij S(x, y) een punt van de stangenveelzijde. Voor Xk;;;x;;;xk+ 1 

(k = 0, .. , n) ligt Sop Sk. Van deze lijn is de richtingscoefficient: 

p - Yk 
tan <{Jk = --, 

H 
k n 

waarin Yk ='[Ji, ro = 0, Yk = rn = r = Lf; voor k = n + l. 
i= 1 i= 1 

(43. l) 

De stangenveelzijde is een continue kromme bestaande uit aaneen
geschakelde lijnstukken en wordt voorgesteld door het stelsel ver
gelijkingen. 

(43.2) 

(k = 0, 1,.., n; Xk ;:;; x < Xk+ 1) met als aansluitingsvoorwaarden 

(43.3) 

Geeft men differentiatie naar x met een accent aan, dan is volgens 
(43.2) 

Hy' =p - rk (xk < x < xk+1; k = 0, I, . ., n). (43.4) 

De stangenveelzijde is de integraalkromme van dit stelsel differen
tiaalvergelijkingen met (43.3) als randvoorwaarden. Construeert 
men de stangenveelzijde dan is men bezig het stelsel grafisch te 
integreren. 

43.2 We beschouwen in de tweede plaats het geval dat het krachten
stelsel uitsluitend bestaat uit krachtelementen waarvan de onderling 



72 EVENWIJDIGE DRAGERS [IV-43] 

evenwijdige dragers de strook a~ x ~ b geheel overdekken. Zo'n 
krachtelement kunnen we met (q(x)dx)ey aangeven. Van de functie q, · 
die de intensiteit of de krachtdichtheid kan worden genoemd, ver
onderstellen we <lat zij op a~x~b integreerbaar is. Van de kracht
elementen met dragers in de strook tussen (a, 0) en (x, O) geven we de 
vectorsom met r(x) = r(x)ey aari. Dan is 

x 

r(x) = J q(u)du. (43.5) 
a 

De stangenveelzijde wordt nu een stangenkromme met vergelijking 
y = y(x) en in plaats van (43.4) komt: 

x 

Hy'(x) = p - r(x) = p - J q(u)du. (43.6) 
a 

In elk punt x waar de functie q continu is, geldt dus: 

Hy" (x) = - q(x). (43.7) 

Zowel ( 43.6) als ( 43. 7) is een differentiaa/verge/ijking voor de stangen
kromme. 
Voorbeeld. Is q constant dan levert ( 43. 7) als vergelijking van de 
stangenkromme: Hy= c1 + c2x - 1/2qx2. Het optreden van twee 
integratieconstanten is in overeenstemming met het feit <lat bij een 
gegeven poolaf stand H een stelsel van =2 stangenkrommen behoort. 
In het voorbeeld zijn <lit parabolen. 

43.3 We veronderstellen a~c~b en voegen aan het hierboven be
schouwde krachtenstelsel nog een kracht F met drager x = c en 
scalaire waarde/toe; Men kan F ter onderscheiding van de kracht
elementen waarvan de dragers de gehele strook a~ x ~ b opvullen, 
een inc geconcentreerde kracht noemen. We vragen naar de stangen
kromme y = y1(x) van het zo verkregen stelsel die behoort bij dezelf
de waarden van H en p als de stangenkromme y = y(x) van het in 
43.2 beschouwde stelsel en die gaat door . het punt (a, y(a)). Heeft 
r i (x) de overeenkomstige betekenis als r(x) dan is: 

I 
r(x) 

r1(x) = 
f + r(x) 

(a~x<c), 
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Dus is: 

(

p - r(x) 
Hy{(x) = 

p - f - r(x) 

Hieruit volgt : 

(a~x<c), 

(c~x~b). 
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(43.8) 

Hy1(x) = (43.9) I H y(x) (a~x~c), 

p(x - a) - S r(u)du - (x - c)f (c~x~b} 
a 

Uit dit resultaat trekken we de volgende conclusies, waarbij we de 
stangenkrommen doorlopen in de zin waarin x toeneemt. 
l 0 Van het begin af tot en met het bereiken van de drager van de 
geconcentreerde kracht vallen beide stangenkronunen samen. 
2° De kromme y = y1(x) verlaat het punt K(c, y(c)) met een raaklijn 
waarvan y'(c)-jH- 1 de richtingscoefficient is. Zij vertrekt in een 
andere richting dan waarin zij aankomt: de kronune vertoont een 
knik in het punt K. 
Voorbeeld. We nemen a= 0, c = 4, b = 6, H = 2, p = 3, q = 1, 
f = 2 (fig. 27) en vragen naar de stangenkronune y = y(x) van dit 
stelsel die door de oorsprong gaat. Hier is r(x) = x voor O~x<4 

x 
en r(x) = x + 2 voor 4 ~ x ~ 6. Dus is y = 1 

/2 J (3 - u) du = 
0 

3
/2 x - 1

/ 4 x 2 de vergelijking van de stangenkromme voor O~x~4. 
Dit deel is een boog van een parabool; de raaklijn in 0 is y = 

3/2x; 
zij is evenwijdig met PAo. De knik bevindt zich bij K (4, 2); de linker
raaklijn is evenwijdig met PA 1 (fig. 27); haar richtingscoefficient is 
dan ook naar behoren - 1 /2. Voor 4~x~6 geldt y = 3/2x - 1 /4X2 -
(x - 4) = - 1/4x2 + 1/2x + 4; ook dit deel is een paraboolboog. 
In K heeft de rechterraaklijn de richtingscoefficient - 3 / 2 en is even
wijdig met PA2. De boog heeft B(6, -2) als eindpunt; hier is de 
raaklijn evenwijdig met PA 3 (richtingscoefficient - 21/2). De drager 
van de resultante gaat door het snijpunt van deze raaklijn met die in 0 
aan de stangenkromme. 
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y 

fig. 27 

44 Het bepalen van momenten met behulp van de stangenkromme 

We beschouwen in deze paragraaf een vlak krachtenstelsel met even
wijdige dragers, bestaande uit krachtelementen die een aantal disjunc
te deelintervallen [ai , bi] van [a, b] overdekken (i = 1, .. , I; a;£_ a < b 1 

<a2 <b2 ..... <a1 <b1~b) enn krachten metscalairewaarden.fj,gecon
centreerd in de punten Xi (j = 1, . ., n ; a~x1 <x2 < ..... <xn~b). De 
krachtdichtheid op [ai, bi] zij q;(x), waarbij de functie qi integreer
baar wordt verondersteld op [a;, bi]. Voor het volgende betoog is 
het doelmatig aan de functie q; in elk punt van de x-as dat niet tot 
[ai, bi] behoort de waarde nul toe te kennen (i = I , ... , l) . Men kan 
dan op elk deelinterval van de x-as spreken van een krachtdichtheid q 
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en deze is op <lit deelinterval integreerbaar. Is x een willekeurig punt 
van [a, b] dan bedoelen we met ffx bet deelstelsel van bet gegeven 
kracbtenstelsel gevonnd door de exemplaren waarvan de dragers 
liggen in de strook a~ u ~ x. De scalaire waarde van de vectorsom 
van ffx en van de momentvector van -ffx in bet punt (x, 0) noemen 
we opvolgend r(x) en m(x). Wanneer x niet gelijk is aan een van de 
getallen x1, .. , Xn, kunnen we h =F 0 zo kiezen dat tussen x en x + h 
geen van de getallen x1, ... , Xn ligt. Dan is: 

x+h 

m(x + h) = m(x) - h r(x) + f (u - x) q(u) du, (44.1) 
x 

waarin q de kracbtdicbtbeid op bet interval met x en x + h als eind
punten voorstelt. Daar q integreerbaar is, zijn er constanten c1 en c2, 

zodanig dat c1 < q(u) < c2 voor elke u van genoemd interval. Er is 
dus een getal ~ tussen x en x + h alsmede een getal r tussen c1 en c2, 
zodanig dat: 

x+h 

f (u - x) q(u) du = h(~ - x)r. 
x 

Wegens (44.1) is dus: 

m(x + h) - m(x) 

h 

zodat: 

- r(x) + (~ - x)r, 

lim m(x + h) - m(x) = _ r(x). 
h->O h 

De functie m is dus differentieerbaar in elk punt x van [a, b] waar 
geen geconcentreerde kracbt optreedt en de af geleide is - r(x). Zij 
nu x = Xk. Het stelsel dat uit -ffx ontstaat door weglating van de 
kracbt Fk noemen we .@x; de vectorsom en de momentvector in 
(x, 0) geven we met r1(x) en m1(x) aan. Dan is r1(xk) = r(xk) - fk 
terwijl volgens bet voorafgaande betoog geldt: m!(xk) = - r1(xk) = 
= fi - r(xk). We kunnen h =F 0 zo kiezen dat tussen Xk en Xk + h 
geen van de punten x1, .. , Xn ligt. Voor h>O is nu: m(xk + h) = 
= m1(Xk +h) - hfk. Daar m(xk) = m1(xk) volgt hieruit: 

m(xk+h) - m(xk) = m1(xk+h) - m1(xk) _ fk (h>O). 
h h 
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Dus is 

lim m(xk + h) - m(xk) = mi(xk) - fk = - r(xk). 
lqO h 

De functie m is dus in Xk rechts-differentieerbaar met - r(xk) als 
afgeleide. 
Ish>Odan ism(xk + h) = m1(Xk + h). Hieruit volgt: 

1. m(xk+h) - m(xk) '( ) ( ) +fi 1m = mi Xk = - r Xk k. 
hfO h . 

Bijgevolg is m in Xk ook links-differentieerbaar en de afgeleide is 
- r(Xk) + fk. 
Men heeft dus: 

m'(x) = - r(x), (44.2) 

zulks met dien verstande dat m in elk punt x waar een geconcentreerde 
kracht f optreedt een linker- en een rechterafgeleide heeft waarvoor 
geldt: 

m;(x) = m~ (x)-f = - r(x). (44.3) 

Dit gedrag van m wordt vaak uitgedrukt door de zegswijze dat de 
af geleide in een punt waar een geconcentreerde kracht f optreedt, een 
sprong - f vertoont. In de stangenkromme wordt dit gedrag zicht
baar als een knik. Uit de vorige paragraaf hebben we kunnen leren 
dat voor de stangenkromme y = y(x) van het krachtenstelsel geldt. 

H y'(x) = p - r(x) (44.4) 

met volkomen dezelfde restrictie als boven omtrent een punt x waar 
een geconcentreerde kracht optreedt. Men heeft derhalve : 

m'(x) = H y'(x) - p. (44.5) 

Wegensm(a) = 0 volgt hieruit: 

m(x) = H{y(x) - y(a)} - p(x - a) (a;i=x;i=b). (44.6) 

Door het punt (a, 0) als voorsprong te kiezen, de stangenkromme 
door dit punt te leggen en de pool zo te nemen dat p = 0 kunnen we 
(44.6) in de eenvoudige gedaante 

m(x) = Hy(x) (44.7) 
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brengen. De stangenkromme is nu, af gezien van een schaalfactor H, 
de grafiek van de functie m(x) en wordt in dit verband de momenten
lijn van het gegeven krachtenstelsel genoemd. 

45 Diff erentiaalvergelijking van de tweede orde voor de momentenlijn 

Om de vergelijking van de momentenlijn te bepalen ten opzichte van 
het assenstelsel dat we in de vorige paragrafen hebben gebruikt, 
zou men ook kunnen uitgaan van de uit ( 43. 7) en ( 44. 7) voortvloeien
de differentiaalvergelijking van de tweede orde m" (x) = - q(x). 
Dan moet om te beginnen een analytische uitdrukking voor q(x) 
worden opgesteld. Hiertoe kan men gebruik maken van de eenheids
functie U en defunctie van Dirac o. Deze zijn gedefinieerd door 

(

0 voor x<O 
U(x) = ; o(x) = 0 voor x =f:. 0, o(O) = 1. 

I voor x~O 

Met behulp hiervan vindt men dat voor het in paragraaf 43 behandel
de krachtenstelsel geldt: 

I 

m"(x) = - L q;(x) { U(x - a;) - U(x - b;)} 
i= 1 

n 

- I jjo(x - Xj), . (45.1) 
j= 1 

metals beginvoorwaarden m(a) = 0, m'(a) = - f1o(a - x1). 

Voorbeeld. We nemen a = 0, b = 10; l = 2, (a1, b1) = (1, 4), 
l l 

(a2, b2) = (7, 9) ; qi(x) = - , qi(x) = - - x;n = l,x1 = 6;/1 = -1. 
4 16 

Dan wordt (45.l) m" (x) = - ! {U(x - l) - U(x - 4)} + o(x -6) 
l 4 

+ 16 x{U(x-7) - U(x - 9)}. (45.2) 

De beginvoorwaarden zijn m'(O) = m'(O) = 0. 
De analyse leert dat (44.2) snel kan worden opgelost door van beide 
]eden met inachtneming van de beginvoorwaarden de Laplace-ge
transformeerde te bepalen. Dit geeft: 
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e-s e-4s -6s 7 e-1s l e-1s 
s2!l'm = --+-+e +--+ - -

4s 4s 16 s l 6 s2 

9 e- 9s l e-9s 
--- --- · 

16 s 16 s2 

Door hieruit !l'm op te lossen en over te gaan op de originelen vin
den we: 

l l 
m(x) = - - (x - 1)2 U(x - l) + - (x - 4)2 U(x - 4) + 

8 8 

+ (x - 6) U(x - 6) + {2_ (x - 7)2 + _!__ (x - 7)3 } U(x - 7) 
32 96 

+ - {bx - 9)2 + -A<x - 9)3
} U(x - 9). 

32 96 

Fig. 28 geef een schets van de momentenlijn. 

c 

Oo--~~A~=-~~~~-o-~~~---o.~--<>-~~~-0----'~---'x 
6 s ro 4 

F 

A, 
y 

fig. 28 



V Wrijving 

46 Wrijvingsverschijnselen 

Met deze naam wordt een groep in de natuur optredende verschijn
selen aangeduid die enerzijds zo gecompliceerd van aard zijn dat zij 
nog steeds geen waarlijk sluitende verklaring hebben gevonden, an
derzijds van zo enorm belang zijn dat hun bestaan de meest triviale 
tot en met de hoogst ingewikkelde activiteiten van het dagelijks leven 
mogelijk maakt. Zonder hun tussenkomst zouden we onze schoenen 
niet met veters kunnen sluiten, onze sokken zouden afzakken, wij 
zouden ons niet te voet over een vlakke weg kunnen voortbewegen, 
evenmin zouden we per auto vooruitkomen en - zou dit laatste wel 
gelukken - door het eerste het beste rode licht rijden. 
Het gecompliceerde karakter maakt dat we ons tot een beschrijving 
van de verschijnselen met een daaraan gepaard gaande rigoureuze 
simplificatie zullen moeten beperken, daarbij bovendien slechts ver
meldend wat voor de statica van belang is. 
We beginnen met een alledaagse situatie. Een homogeen vast lichaam, 
laten we zeggen een kubus, rust, onderworpen aan de zwaartekracht, 
met een zijvlak op het horizontale blad van een tafel die vast ver
bonden is met de aarde. In fig. 29a is dit weergegeven; als tekenvlak 
is gekozen het vlak door het zwaartepunt Z van de kubus loodrecht 
op een ribbe. De invloed van de zwaartekracht op de kubus is statisch 
equivalent met een vertikaal omlaag gerichte kracht G (in grootte 
gelijk aan het gewicht van de kubus) waarvan de drager I door Z 
gaat. Daar de kubus in rust is, concluderen we dat de tafel op de 
kubus een kracht N = - G met drager I uitoefent. Nauwkeuriger: de 
krachten die de tafel op de kubus uitoefent, vormen een stelsel dat 
statisch equivalent is met N. Men noemt N de reactie van het tafel
blad en zegt dat de tafel deze reactie moet leveren, opdat de kubus in 
evenwicht is. We zullen ons ook van deze spreekwijze bedienen, 
maar ontkennen tegelijkertijd dat we de bedoeling hebben, de lezer 
over te halen aan de tafel menselijke eigenschappen toe te schrijven. 
We beschouwen een tweede situatie : op de kubus werkt in het vlak 
van tekening een kracht F waarvan de drager d de verticaal / loodrecht 
snijdt in een punt E (fig. 29b). De ervaring leert dat de kubus in rust 
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G 

f 
N d 

>Z 

f 

G a fig. 29 w b 

(dus in evenwicht) blijft als F gering van.grootte is. In dit geval levert 
de tafel een reactie R die met Fen G in een vlak ligt, waarvan de dra
ger door E gaat en waarvoor geldt : R = - F - G (vgl. paragraa/32, 
voorbeeld l ). Deze reactie heeft een vertikale component N en een 
horizontale component W even groot als F doch tegengesteld van 
zin. De eerste wordt de normale reactie genoemd, de tweede heet de 
wrijving. Het optreden van W 'verklaren' we met de uitspraak dat de 
met elkaar in aanraking zijnde delen van tafel en kubus 'ruw' . zijn. 
Voor voldoend grote waarden van IFI komt de kubus in beweging. 
Dit impliceert dat aan de grootte van de wrijving een bovengrens is 
gesteld. Deze is in het beschouwde geval gelijk aan de waarde van 
IFI waarbij de kubus op het punt staat over de tafel te gaan schuiven. 
De ervaring leert verder dat de bedoelde bovengrens onder overigens 
gelijke omstandigheden hoger ligt : a naar mate de kubus krachtiger 
tegen de tafel wordt gedrukt en b naarmate het oppervlak waarop zij 
rust ruwer is. 

47 De wrijvingstheorie van Coulomb 

In deze theorie wordt rekening gehouden met ervaringen omtrent 
wrijvingsverschijnselen zoals die in de vorige paragraaf zijn beschre
ven. Ter verduidelijking van genoemde theorie beschouwen we een 
mechanisch stelsel Y1 bestaande uit twee vaste lichamen Li en L2 
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die een punt P gemeen hebben. Hiermee is bedoeld dat een punt Pi 
van het oppervlak Si van Li samenvalt met een punt P2 van bet 
oppervlak S 2 van L2 en dat bovendien de raakvlakken in deze twee 
punten aan Si en S2 tot een vlak n zijn samengevallen. (fig. 30). 

s, 

We veronderstellen dat !/ in blijvende rust (dus in evenwicht) ver
keert onder invloed van een verzameling ff van uitwendige krachten 
die niet alle Of uitsluitend op Li Of uitsluitend op L2 werken. Bij
gevolg kan ff worden opgevat als de vereniging van twee disjuncte 
krachtenstelsels ff i en ff 2, zodanig dat de exemplaren van ff i uit
sluitend op L werken (i = 1, 2). Vol gens de vooraf gaande theorie 
wordt de invloed van Li op L2 gerepresenteerd door een krachten
stelsel dat bij reductie op P statisch equivalent is met een kracht R12 
waarvan de drager door P gaat en een koppel K12. Analoog is de in
vloed van L2 op Li statisch equivalent met een kracht R21 met als 
drager een lijn voor P en een koppel K21. Het stelsel ff i levert bij 
reductie op P een kracht R door P en een koppel K met koppelvec
tor m. Daar ff neutraal is, zal ff 2 nu statisch equivalent zijn met 
de kracht - R en het koppel - K met koppelvector - m. Omdat 
!/in rust is, zijn ook Li en L2 in rust. Hieruit volgt dat de vereniging 
van ff 2 i en ff i zowel als die van ff i 2 en ff 2 een neutraal stelsel is. 
Dus is R12 =Ren R2i = -R, K12 =Ken K2i = -K. In P oefe
nen Li en L2 dus evengrote, tegengesteld gerichte krachten met 
dezelfde drager op elkaar uit. Ze worden verbindingskrachten, reactie
krachten of reacties genoemd; Rij is de reactie van Lop Lj. We be
schouwen nu de reactie R van Li op L2; zij is door bet krachtenstelsel 
ff 2 ondubbelzinnig bepaald. Veronderstellen we dat ff 2 niet statisch 
equivalent is met een koppel en is R = [r, r*] dan geldt r =f; 0. Zij n 
de gemeenschappelijke normaal van Si en S2 in P. Dan kan R wor
den ontbonden in een component N = [n, n*] langs n (de normale 
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reactie) en een component W = [w, w*] in n. Deze laatste wordt 
de wrijvingskracht of de wrijving genoemd. Voor de wrijving geldt dat 
aan haar grootte een bovengrens Wm is geste/d die grater is naarmate -
onder overigens gelijke omstandigheden - lnl grater is. Men heeft 
dus lwl < Wm, waarbij Wm van n afbangt. In de naar Coulomb genoem
de theorie wordt een lineair verband tussen Wm eri lnl aangenomen: 

Wm= k lnl, 

waarbij k (de wrijvingscoefficient) een positief getal is, dat een maat is 
voor de ruwheid (stroefbeid) van de oppervlakken die met elkaar in 
aanraking zijn. Noodzakelijk voor het evenwicht van het stelsel f/ 
is nu dat w voldoet aan: 

lwl ~ k lnl = Wm (47.l) 

Gewoonlijk ligt k tussen 0, 1 en 0,8. Als historische bijzonder
heid vermelden we dat uitvoerige tabellen met wrijvingscoeffi
cienten reeds voorkomen in een werk van Pieter van Musschen
broek (1692- 1761) verschenen in 1726 en getiteld Elementa physico
mathematica ad usus academicos. Hierin komt ook de wet (47.1) 
voor. De theorie echter is verbonden met de naam Coulomb (eigen
lijk C. A. de Coulomb) die van 1736 tot 1806 leefde en een groot aan
tal experimenten over de wrijving verrichtte Stelt men k = tan µ 
(0 < µ < 1/2n)enisexdehoektussenRendenormaaln(O <ex < 1 /2n) 
dan komt ( 47. I) neer op ex ;;;; µ. De hoek µ wordt de wrijvingshoek 
genoemd en de omwentelingskegel met top P, as n en halve tophoek 
µ de wrijvingskege/. Een meetkundige versie van het vooraf gaande is 
dus dat voor evenwicht noodzakelijk is dat de drager van de reactie R 
binnen of op het opperv/ak van de wrijvingskegel ligt. In het laatste 
geval-dus als (47. l) overgaat in een gelijkheid-zijn L1 en Lz op het 
punt ten opzichte van elkaar in beweging te komen. Van welke aard 
een eventueel intredende beweging zal zijn, is een niet altijd gemakke
lijk te beantwoorden vraag, die aan de dynamica moet worden over
gelaten. lets moet er hier over worden gezegd. We veronderstellen 
dat de aanvankelijk optredende beweging zodanig is dat S1 en S2 el
kaar blijven aanraken. Een veranderlijk punt Q1 van S1 valt van 
steeds samen met een veranderlijk punt Qz van S2. Zij Vi de in het 
gemeenschappelijk raakvlak gelegen component van de snelheid van 
Qi (i = l, 2). Vo/gens de theorie van Coulomb heeft de wrijving W 
dezelfde zin a/s v1 - v2. De wrijving werkt dus de beweging van Lz 
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ten opzichte van Li zoveel mogelijk tegen. 
We hebben ons in deze paragraaf alleen bezig gehouden met het 
statisch aspect van de wrijving en dat nog slechts voor zover de in
tredende beweging bestaat in het glijden van de lichamen over elkaar. 
Bovendien is hierbij nog aangenomen dater tussen de rakende opper
vlakken rechtstreeks contact is, dus dat ze niet door een dun laagje 
van een of ander smeermiddel van elkaar zijn gescheiden. We spre
ken dan ook van droge wrijving. Dat we er nadrukkelijk op wijzen dat 
statische wrijving is beschouwd, heeft zijn reden. Het blijkt namelijk 
dat de grootheid die we met Wm hebben aangeduid bij het inzetten 
van de beweging meestal kleiner is dan wanneer er nog rust heerst. 
De kinetische wrijvingscoefficient is kleiner dan de statische. We 
moeten er verder helaas op wijzen dat ons model aangevuld met de 
wrijvingswetten van Coulomb bij consequente bantering tot para
doxale resultaten kan leiden [1, biz. 137]. Voor ons doe! is de theorie 
van Coulomb toereikend. 
Zoals gezegd is k>O. Het geval k = 0 is een idealisering; de elkaar 
rakende oppervlakken worden van volkomen glad genoemd. 

48 Andere vonnen van (statische) droge wrijving 

Van de invloed die Li op L2 uitoefend, hebben we alleen het kracht
bestanddeel beschouwd. Er is evenwel ook nog een koppelbestand
deel K met koppelvector m. Dit vormt tezamen met het op L2 wer
kende uitwendige koppel K2 een neutraal stelsel. Om de lezer enig 
idee te geven van de rol die K speelt in het wrijvingsspel, ontbinden 
we min een component mn langs n en een component m, in het ge
meenschappelijk raakvlak n. Evenals dit met whet geval is, geldt voor 
deze componenten dat aan hun grootte een bovengrens is gesteld: 

(48.1) 

Ook hier liggen deze grenzen hoger naarmate lnl groter is en de theorie 
veronderstelt ook hier een lineair verband: 

mnm = p lnl, mim = e lnl, (48.2) 

waarbij we op de betekenis van de evenredigheidsfactoren p en e 

aanstonds terugkomen. Voor evenwicht is noodzakelijk: 

lmnl ~ P lnl, lmrl ~ e In!. (48.3) 
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Geldt in een van deze betrekkingen (of in beide) bet gelijkteken dan 
zijn Li en Li op bet punt ten opzicbte van elkaar in beweging te 
komen. De aard van de eventueel intredende beweging kunnen we 
wel enigszins plausibel maken. We veronderstellen dat geen glijden 
(in de zin van de vorige paragraaf) optreedt. Ontbinden we de kop
pelvectoren van de op Li en Li werkende uitwendige koppels Ki en 
Ki op dezelfde wijze als de koppelvector van K dan geeft Ki aanleiding 
tot de componenten mn en m, en Ki tot - mn en - m,. Om de zaak 
eenvoudig te bouden, nemen we even aan dat bet krachtenstelsel .Yt" 
zodanig is dat m, = 0. We kunnen nu mn en - mn bescbouwen als 
koppelvectoren van in vlak n liggende koppels Ki en K2 die in deze 
votgorde op Li en Li werken. Het punt Pis vast. De lezer zal nu wil
len aanvaarden dat Li onder invloed van Ki alleen aanvankelijk om 
n roteert en Li onder invloed van K2 eveneens. Zijn wi en wi de 
boeksnelbeden van deze bewegingen dan is wi - wi de boeksnelbeid 
waarmee Li ten opzicbte van Li om n roteert. Deze beweging wordt 
bet spinnen van Li ten opzichte van Li genoemd en dit is de bewe
gingsvorm die op het punt staat in te treden als lmnl = p lnl. De tbeo
rie eist nµ dat mn dezelfde zin beeft als wi - wi. De normale compo
nent van de koppelvector van K werkt dus bet spinnen, zoveel zij 
kan, tegen. 
Men noemt mn de spinnende wrijving een term gevormd naar analogie 
van glijdende wrijving en even weinig fraai. De grootbeid p beet de 
coefficient van spinnende wrijving. Zij kan in verband worden ge
bracht met de coefficient k van de vorige paragraaf. We zijn zo voor
zicbtig geweest voor Li en Li vaste licbamen te nemen en geen starre. 
Elk vast lichaam is in meerdere of mindere mate vervormbaar. 
Wanneer dan ook Li en Li in P tegen elkaar gedrukt worden, raken 
ze elkaar niet in een enkel punt maar volgens een aanrakingsvlakje 
waarvan de grootste afmeting D geringer is naarmate Li en Li bet 
ideale geval van starre licbaam beter benaderen. Bij bet spinnen 
glijdt Li dus feitelijk al roterend om n over Li. Men ziet nu gemakke
lijk dat de maximale grootte van mn-dus van de spinnende wrijving
niet boven WmD = kDfnl ligt. De orde van grootte van p is dus kD. 
Hieruit blijkt dat de coefficient van spinnende wrijving een a/stand 
is en derbalve in lengte-eenheden moet worden opgegeven. Bovendien 
zien we dat de numerieke waarde van p vergeleken met die van . k 
zeer klein kan zijn als Li en Li bijna star zijn. In staticavraagstukken 
waarbij met glijdende wrijving rekening moet worden gehouden, kan 
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dan ook de spinnende wrijving worden verwaarloosd. 
We zeggen nu ook nog een en ander over de rol van het koppelbe
standdeel, vertegenwoordigd door de koppelvector m,. Hiertoe gaan 
we uit van een ervaringsfeit: een voertuig op wielen kan, zonder dat 
van remmen gebruikt wordt gemaakt, in rust zijn op een zeer flauwe 
helling. We idealiseren het verschijnsel als vol gt. Zij n een vlak dat een 

· zeer kleine hoek a maakt met een horizontaal vlak. Een homogeen 
vast lichaam L dat de vorm heeft van een cirkelschijf (middelpunt Z, 
straal r, dikte te verwaarlozen) raakt n in een punt A. Het vlak van de 
schijf staat loodrecht op de snijlijn van n met het horizontale vlak en 
is in fig. 31 als tekenvlak gekozen. Er is glijdende wrijving tussen n 
en de schijf; de wrijvingshoek µis groter dan a. De schijf is onderwor
pen aan de zwaartekracht G = [mg, mg*] waarin m de massa van de 
schijf is. Bij reductie van G op het punt A vinden we de kracht G1 met 
krachtvector mg en een koppel met AZ x (mg) als koppelvector. 
Noodzakelijk voor het evenwicht van de schijf is, dat de invloed van 
n op de schijf statisch equivalent is met een kracht R1 = - G1 en een 

--+ ~ 
koppel met koppelvector m, = - AZ x (mg). Daar de hoek tussen 
Ren AZ gelijk is aan a enµ groter is dan a, kan n de reactie R leveren 
en treedt geen glijden op. Omdat n met de schijf alleen het punt A 
gemeen heeft, kan n geen koppel leveren met koppelvector m,. Bijge
volg kan de schijf niet in evenwicht zijn; zij rolt langs het hellend 

a, fig. 31 
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vlak. De ervaring leert dat de schijf bij voldoend kleine a in rust kan 
zijn. Dit komt doordat bij A vormverandering optreedt waardoor de 
schijf niet in een enkel punt maar over een kleine afstand contact 
heeft met n. Het koppel met koppelvector m, is statisch equivalent 
met twee krachten F1 = - [n, n*] met drager AZ en F2 = Ni = 
[n, n* + AB x n] waarvan de drager n snijdt in een punt B bepaald 
door AB x n = mr = - AZ x (mg). Stellen we AB = ei dan is dus 
eilnl = mgrzodate1 = r tan a. Het stelsel W, N, Fi, F2 is nu statisch 
equivalent met een kracht R = - G. Wanneer n deze kracht kan 
leveren, is de schijf in evenwicht. Daar de af stand waarover de schijf 
contact maakt met n niet willekeurig groot kan worden, heeft de af
stand AB een bovengrens e zodat [mrl ~ e lnl. Men noemt m, de 
rollende wrijving en e de coefficient van rollende wrijving. Deze coeffi
cient hangt behalve van de elastische en plastische eigenschappen van 
het materiaal ook afvan de mate van ruwheid en de krommingen van 
de elkaar rakende oppervlakken. De waarden die in tabellen voor e 
worden opgegeven, zijn ruwe benaderingen. In de meeste gevallen kan 
len kan de rollende wrijving ten opzichte van de glijdende worden 
verwaarloosd (vgl. paragraaf 52 voor een globale beschouwing). 
In dit boek zullen we deze verwaarlozing steeds toepassen. 

49 Massapunt op een hellend vlak 

We beschouwen een massapunt P (massa m, gewicht G) dat op een 
ruw hellend vlak (wrijvingshoek µ) ligt; dit vlak maakt een hoek a 
(O<a<n/2) met het horizontale vlak. In de figuren 32 tot en met 37 
is als tekenvlak genomen het vlak voor P loodrecht op beide vlakken 
(standvlak). Behalve de zwaartekracht (voorgesteld door de vector G) 
en de reactie R van het hellend vlak werkt op P nog een kracht F in 
het vlak van tekening. We veronderstellen dat Pin evenwicht is en 
op het punt staat langs het hellend vlak naar beneden te glijden. 
Dan maakt R met de positieve y-as van het in de figuren aangegeven 
x, y-stelsel de hoek µ(in het eerste kwadrant) en de evenwichtsvoor
waarde is dat de vectorsom van R, F en G nul is. Is f3 de hoek van F 
met de positiev~ x-as ( - n < f3 ~ n) en stellen we IFI = F, IRI = R 
dan wordt deze voorwaarde uitgedrukt door: 

- G sin a + F cos f3 + R sin µ = 0, 
- G cos a + F sin f3 + R cos µ = 0. 
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R 

x y 

G fig. 32 G 

Is cos (/3 + µ) =I= 0 dan volgt hieruit: 

F = G sin (a - µ) 
cos (/3 + µ)' 

R = G cos (a+ /3) . 
cos (/3 + µ) 
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fig. 33 

(49.1) 

Voor cos (/3 + µ) = 0 vindt men /3 = 1/2en - µ waarin e = ± 1. 
In dit geval is cos f3 = e sinµ, sin f3 = e cosµ en dus 
- G sin a + (eF + R) sin µ = 0; - G cos a + ( eF + R) cos µ = 0. 
Hieruit volgt G sin (a - µ) = 0 en dus a = µ. Dit voert tot eF + R = 
G. In dit geval hebben R, Fen G dezelfde drager. Is e = l dan heeft F 
dezelfde zin als R; voor elke waarde van F met 0 ~ F~ G is Pin even
wicht en op het punt naar beneden te glijden (fig. 32). Hetzelfde geldt 
voor e = - 1 en F~ 0; F heeft dan de zin van G (fig. 33). 

y 

G 

G fig. 34 
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We veronderstellen nu verder cos (/3 + µ) f= 0 en F>O. Dan geldt 
blijkens ( 49 .1) voor o:, f3 en µ: 

sin(o:-µ)cos(/3+µ) > 0, cos(o:+f3)cos(f3+µ)>0. (49.2) 

Deze ongelijkheden zijn vervuld in elk van de volgende drie gevallen: 

...:... 1/2n - o: < - 1/2n - µ < /3 < 1/2n - o: < 1/2n - µ; (49.3) 
-n < /3 < - 1/2n - µ < - 1/2n - o:; (49.4a) 
1/2n - µ < 1/2n - o: < /3 ~ n. (49.4b) 

In de figuren34, 35, 36 is van elk van deze gevallen een voorbeeld ge
geven. Is o: < µ, het geval waarop de ongelijkheden (49.4) betrekking 
hebben, dan is P in evenwicht zonder op het punt te staan omlaag te 
glijden als F = 0. (fig. 37). Er is nu een kracht F f= 0 nodig om de 
situatie in het !even te roepen waarbij P op het punt is te gaan bewe
gen. Het hellend vlak wordt nu zelf-remmend genoemd. 
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x 

G 

fig. 36 

x 

fig. 37 G 

50 Staaf steunend tegen twee ruwe vlakken 

Een homogene rechte staaf (lengte I, zwaartepunt Z, gewicht G) rust 
met het uiteinde A tegen een verticaal vlak V; met het uiteinde B 
op een horizontaal vlak Hen kruist de snijlijn van beide vlakken lood
recht. In fig. 38 is het vlak door AB loodrecht op deze snijlijn als 
tekenvlak genomen. De vlakken Ven H zijn ruw; bij A zowel als B 
is de wrijvingscoefficient k (wrijvingshoek µ). We vragen naar de 
hoek a van AB met V (0 < a < 1 

/ 2 n) in de stand waarin de staaf op 
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-2 

fig. 38 

het punt van uitglijden is. Opgemerkt zij dat het de bedoeling is dat 
de beide vlakken slechts reacties op de staaf kunnen uitoefenen die 
gericht zijn naar de zijde waar de staaf zich bevindt. Men drukt dit 
uit door de zegswijze dat de verbinding tussen AB en elk van de vlak
ken eenzijdig is. In de stand die we op het oog hebben, is er evenwicht, 
zodat de dragers a en b van de reacties RA en RB met de drager van G 
(dus de vertikaal door Z) door een punt D gaan. Zij liggen dus in het 
vlak van tekening. Een eventueel intredende glijding van de staaf 
vindt dus plaats in dit vlak. Men ziet gemakkelijk dat van de snel
heden van A en B dan de ene naar de snijlijn van Ven H gericht is en 
de andere daar van af. Uit het gegeven dat voor beide vlak de wrij
vingshoek µ is en dat de staaf op het punt is te gaan glijden, volgt 
nu dat a ..l b. Het snijpunt D van a en b ligt dus op de cirkel y be
schreven op AB als middellijn. Bijgevolg is Deen van de snijpunten 
van y met de vertikaal doo( Z. Zij Di het snijpunt dat boven H 
ligt dan zijn AD1 en BD1 de dragers van RA, RB. Geven we het snij
punt van de normaal in Bop H met de cirkel y met E aan, dan is a = 
bg AD1 = 2 bg DiE = 2µ. We kunnen nu (bij gegeven G) de krach
tendriehoek STU van RA, RB en G (die gesloten moet zijn) direct 
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construeren en vinden: I RAI = G sin µ, I RBI = G cos µ. Het snij
punt D2 dat beneden. H ligt, levert bij A een reactie die gericht is 
naar de zijde van V waar de staaf zich niet bevindt en leidt dus niet 
tot een oplossing. Uit het resultaat ex = 2µ volgt dat µ < 1 

/ 4 n, dus 
dat de wrijvingscoefficient onderworpen is aan k < 1. Om van het 
bovenstaande ook een analytische afleiding te geven, nemen we 
het in de figuur getekende rechthoekige assenstelsel XO Y aan en 
stellen I RAI = RA, I RBI = RB. Oat de vectorsom van G, RA en RB nul 
is, wordt dan uitgedrukt door: 

RA cosµ - RB sinµ= 0, RA sinµ+ RB cosµ= G (50.1) 

Verder brengt : 

RBI cosµ sin ex - RBI sinµ cos ex - 1 /2 GI sin ex = 0 (50.2) 

tot uitdrukking dat de momentvector in A nul is. Uit {50.1) volgt 
RA = G sinµ, RB = G cosµ en vervolgens uit (50.2): 
2 cos2 µsin ex - 2 sin µcosµ cos ex - sin ex = 0, of: 
cos 2µ sin ex - sin 2µ cos ex = 0, zodat tan ex = tan 2µ en dus ex = 2µ. 

51 Wrijving in bet geval van contact over een vlakdeel 

Een eenvoudig voorbeeld van een lichaam dat op een horizontaal 
vlak staat en behalve aan de zwaartekracht nog aan een andere kracht 
F is onderworpen, is besproken in paragraaf 46. Bij dit voorbeeld is 
onder meer verondersteld dat de drager van F de vertikaal door het 
zwaartepunt snijdt. In fig. 39 werkt op de afgebeelde homogene 
kubus (ribbe a, gewicht G) die met het zijvlak ABCD op een horizon
taal vlak ex staat een kracht F (IFI = F) met A 1B1 als drager. Als het 
vlak ex ruw is en F niet al te groot genomen wordt, is, zo leert de erva
ring, de kubus in evenwicht. De normale reactie N = - G van ex 
vormt met G een koppel waarvan de koppelvector evenwijdig is 
met ex. Voor evenwicht is dus noodzakelijk dat de wrijving W = - F 
met F een koppel vormt waarvan de koppelvector eveneens evenwij
dig is met ex. Hieruit volgt dat de wrijving AB als drager heeft. Bij
gevolg ligt Nin het vlak door Z evenwijdig met ABB1A1. Daar er 
evenwicht is, geldt voor de afstand d van de dragers van G en N 
de formule: d = Fa/G. We voegen hier nog de volgende opmerking 
aan toe. In elk punt waar ex in aanraking is met de kubus, werkt op de 



92 CONTACT LANGS EEN VLAKDEEL 

Ai,...::::::;.._~~-+~~~~8~.:;....._f...,_~t-~ 
1 

~N 
I 
I 
I 
I 

I I 

a 

I 
D>----""1---- _L __ ---
,, I 

<(----- -0 

A W 

fig. 39 

[V-51] 

kubus een krachtelement df, dat ontbonden kan worden in een kracht
element dn loodrecht op a en een krachtelement dw in a. De kracht
elementen dn hebben alle dezelfde zin. Hun resultante, dat is N, heeft 
dus een drager die a niet buiten het vierkant ABCD kan snijden. Dien
tengevolge is d~ 1/2a. Geheel afgezien van de beperking die door de 
waarde van de wrijvingscoefficient aan F wordt gesteld, moet F dus 
voldoen aan F~ 2G. Het bovenstaande blijft gelden als er punten van 
ABCD zijn waar de kubus niet met a in aanraking is, dus bijvoorbeeld 
als in de kubus een cilindrisch gat zou worden geboord met de verti
kaal door Z als as en lengte a (het integratiegebied is dan natuurlijk 
ABCD verminderd met een cirkelschijf). De krachtelementen dw 
geven bij integratie de wrijving als resultante. Zij vormen een vlak 
krachtenstelsel, dat in ons voorbeeld statisch equivalent is met een 
kracht W die AB als drager heeft. In andere gevallen kan deze kracht 
een drager hebben die geen enkel punt met het aanrakingsvlak 
gemeen heeft. Een voorbeeld is het homogene lichaam voorgesteld 
in fig. 40. Hier leert dezelfde redenering die we op de kubus hebben 
toegepast dat de drager van de wrijving de projectie is van Bi Ci op 
het grondvlak. Algemeen geldt 
Stelling 51.1. Als een star lichaam dat op een horizontaal vlak staat 
in evenwicht is onder de invloed van de zwaartekracht en een enkele 
andere kracht F dan is de drager van de wrijving de projectie van de 
drager Fop het horizontale vlak. 
Bewijs. Zij A het aangrijpingspunt van Fop het lichaam L (als voor-
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beeld is een vierzijdige piramide gekozen) en S het snijpunt van de 
drager van F met het horizontale vlak. (fig. 41). We veronderstellen 
dat deze drager de vertikaal door het zwaartepunt Z van L kruist. 
We ontbinden F in een component V loodrecht op en een component 
H evenwijdig met het horizontale vlak. Het lichaam is in evenwicht; 
de zwaartekracht G, de kracht F, de normale reactie N en de wrij
ving W vormen dus een neutraal krachtenstelsel. Dit stelsel is statisch 
equivalent met {G, V, N, H, W}. De krachtvector van N is de vector
som van -Gen -V. Bovendien is deze vector niet nu! en vertikaal 
omhoog gericht, daar anders geen evenwicht mogelijk is. Het stelsel 
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{G, V} is dus statisch equivalent met een kracht Ren {R, N} is een 
koppel met horizontale koppelvector. Dus is ook {H, W} een koppel 
met horizontale koppelvector. Bijgevolg is de drager van W de pro
jectie op het horizon tale vlak van de drager van F. Hiermee is de stel
ling bewezen. 
We merken nog het volgende op. Uit het bovenstaande volgt dat het 
stelsel {G, N} statisch equivalent is met een kracht K. Het stelsel 
{K, W, F} is dus neutraal. De dragers van deze krachten liggen der
halve in een vlak en gaan door S. Is Z 1 de projectie van Z op het 
horizontale vlak dan snijdt de drager van N het horizontale vlak dus 
in een punt van SZ1 . Noodzakelijk voor evenwicht is, dat dit punt tot 
het steunvlak behoort. Deze uitspraak vereist een nauwkeurige om
schrijving van het begrip steunvlak. Een punt van het ondersteunende 
vlak dat samenvalt met een punt van het lichaam noemen we een 
steunpunt. Het k/einste convexe vlakstuk met rand data/le steunpunten 
bevat, heet het steunvlak. Van een stoel op drie poten is het steunvlak 
dus een driehoek met inbegrip van de zijden. Niet alle punten van 
het steunvlak zijn noodzakelijk steunpunten. Gebogen gedeelten van 
de rand van een steunvlak bestaan uitsluitend uit steunpunten. 
Bij het bewijs van stelling 51.1 is aangenomen dat de dragers van G 
en F elkaar kruisen. Dat zij ook geldt als deze dragers elkaar snijden, 
zal de lezer gemakkelijk zelf kunnen aantonen. 
De invloed van de wrijving behoeft niet steeds statisch equivalent te 
zijn met een kracht. Wanneer op een lichaam dat op een horizontaal 
vlak staat behalve de zwaartekracht nog slechts een koppel werkt 
met vertikale koppelvector, vormen de krachtelementen die de wrij
ving vertegenwoordigen een stelsel <lat statisch equivalent is met een 
koppel (wrijvingskoppe[) . 

52 Rollen en slepen 

Wanneer in een magazijn een zware houten kist moet worden ver
plaatst en de hiervoor nodige hulpmiddelen niet bij de hand zijn, kan 
men zich behelpen door onder de kist twee houten rollen te plaatsen. 
In fig. 42, is dit getekend; als tekenvlak is genomen het vertikale vlak 
door het zwaartepunt loodrecht op een ribbe van de kist. De beide 
houten rollen zijn geldealiseerd tot gelijke cilinders (straal r) waar
van de assen evenwijdig zijn met de genoemde ribbe. We veronder-
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l 
f 

fig. 42 

stellen dat deze cilinders op het punt zijn te gaan rollen als op kist 
in het vlak van tekening een horizontale kracht ter grootte F werkt. 
De coefficient van rollende wrijving tussen kist en rollen zowel als 
tussen vloer en rollen zij e. Op de rol I werkt de reactie Ri van de 
vloer en de kracht Rl. die de kist op deze rol uitoef ent. Daar de rol in 
evenwicht is en op het punt te gaan rollen, vormen deze krachten 
een neutraal stelsel. Hun gemeenschappelijke drager gaat door het 
middelpunt van cirkel I en maakt met de vertikaal een scherpe hoek a 
waarvoor geldt r tan a = e. Voor de rol 2 geldt een analoge redene
ring. Het zal de lezer duidelijk zijn dat we het gewicht van de rollen 
hebben verwaarloosd . Van bet stelsels {R1, R2, G, F} is nu de vector
som nu! zodat : 

(R1 + R2) cos a = G, (R1 + R2) sin a= F. 

Dus is F = G tan a= Ge/r. Nu is in dit geval e ongeveer 0,1 cm; de 
straal van de rollen op 5 cm stellend, vinden we: F = 0,02 G. 

·De coefficient van slepende wrijving is voor hout op hout ongeveer 
0,3. Zonder gebruik van de rollen zou de kist derhalve pas bij een 
kracht ter grootte F1 = 0,3 G = l5F op het punt staan in beweging 
te komen. De vervanging van slepende door rollende wrijving levert 
dus een aanzienlijk krachtsbesparing, een feit waannee het mensdom 
al vroeg vertrouwd was, getuige het eeuwenoude gebruik van wielen 
onder voertuigen. Oat deze bovendien van kogellagers worden voor
zien, stamt uit later tijd doch dient hetzelfde doe!. 
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53 Wrijving in machines 

In allerlei onderdelen van machines treedt wrijving op. Al naar de 
functie van het onderdeel is zij welkom of niet gewenst. Slechts enkele 
voorbeelden kunnen in dit boek warden besproken. Voor een uit
voeriger behandeling moeten we verwijzen naar leerboeken op het 
gebied van de werktuigbouwkunde. 
Assen zijn vaste lichamen in de vorm van omwentelingscilinders die 
dienen voor het dragen van draaiende machinedelen (draagassen) of 
voor het overbrengen van een draaiende beweging (overbrengings-, 
transmissie- of drijfwerkassen. Een plaats van de as waar ze draaibaar 
is ondersteund, of waarom een machineonderdeel draaibaar is, heet 
een tap. Als naar gelang de uitwendige belasting in hoofdzaak in de 
richting van de hartlijn van de as, dan we! loodrecht daarop werkt, 
noemt men de tap een taats of een asha/s. De ondersteuning van een 
taats is een taatspot, van een ashals een kussenblok. 
Als eerste voorbeeld beschouwen we de wrijving van een taats in de 
taatspot (fig. 43) waarbij we veronderstellen dat de uitwendige belas
ting van de as statisch equivalent is met een langs de hartlijn gerichte 
kracht F. We wensen te bepalen de grootte H van de koppelvector van 
het uitwe_ndig koppel dat in een vlak loodrecht op de hartlijn op de as 
moet werken opdat het volkomen vlak onderstelde eindoppervlak 
van de taats op het punt is over de eveneens volmaakt vlak veronder
stelde bodem van de taatspot te gaan glijden. De grootte van de nor-

f 

fig. 43 
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male reactie van deze bodem op de as in een punt A waar zich een 
oppervlakte element dO bevindt noemen we pdO. In de boven be
schreven ideale omstandigheden kan worden aangenomen dat p 
constant is. Is Chet middelpunt van de loodrechte doorsnede van de 
as en r de straal hiervan, terwijl/ de grootte van de kracht F voorstelt, 
dan is JJpdO = pJSdO = /waarbij gelntegreerd moet worden over 
decirkel (C, r). Derhalve is npr2 =fen dusp = f/nr 2 . Bijdraaiingvan 
de as staat de snelheid van A loodrecht op AC. De wrijvingskracht 
op dO heeft dus de loodlijn op AC als drager; haar grootte is kp dO 
waarin k de wrijvingscoefficient is. Stellen we AC = p dan is de 
grootte van de koppelvector in C van dit krachtelement kpp dO. Bij 
gebruik van poolcoordinaten p, <p met C als pool is dit kpp2dpd<p. 
We vinden derhalve: 

21' r 2 2 
M = kp J d<p J p2dp = - nkpr3 = -kfr. 

0 0 3 3 

De taats kan ook ringvormig worden uitgevoerd (fig. 44). Zijn r1 en 
r2 (r1 > r2) de stralen van de buiten- en de binnencirkel dan is 
np(rI - d) = fen 

2
" ri 2 2 rl - d 

M = kp J d<p J p2dp = - nkp(d - d) = -k/-
2
--

2
. (53.1) 

0 r 3 3 r1 - r2 
2 

fig. 44 

Wanneer de as draait, slijt de taats en wel aan de buitenkant (waar de 
lineaire snelheid het grootst is) meer dan verder naar het middelpunt. 
Na een zekere inslijtperiode wordt een toestand bereikt waarbij de 
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verdere slijtage over de hele oppervlakte dezelfde is. In deze toestand 
is pp = c waarin c constant is. Men kan c bepalen uit: 

21f rt 21f '1 

f = JSpdO = J d<p J ppdp = cJ d<p J dp = 2nc (r1 - rz). 
0 rz 0 rz 

Voor M vindt men: 

21f ri I 
M = k J d<p J pp2dp = nkc (d - d) = -kf(r1 + rz). 

0 rz 2 

Deze waarde van Mis ongeveer 0, 75 maal die berekend volgens (53. l) 
De ringvonnige taats heeft boven de gewone taats het voordeel dat 
de druk p geen excessief grote waarden aanneemt. 
Bij taatsen zal men M klein willen houden, bij droge-plaatkoppelin
gen (waarop dezelfde theorie kan worden toegepast) is het daaren
tegen de bedoeling dat M groot is evenals bij schijfremmen waarvoor 
soortgelijke beschouwingen kunnen worden gehouden. Niet onver
meld mag blijven dat de hier afgeleide fonnules in de practische werk
tuigbouwkunde slechts een ondergeschikte rol spelen. Zo worden de 
afmetingen van een taats bijvoorbeeld bepaald door berekening op 
vlaktedruk en wannteafvoer. 
We vermelden ten slotte nog iets over de wrijving bij ashalzen. In 
fig. 45 is een loodrechte doorsnede (middelpunt C, straal r) getekend 
van een ashals die met enige speling in een vaststaand kussenblok 
past. Op de ashals werkt in het tekenvlak een kracht F ter grootte f 
waarvan de drager voor C gaat en een koppel ( eveneens in het ge
noemde vlak) met een koppelvector ter grootte M. Er is evenwicht. 
Het is duidelijk dat de reactie R van het kussenblok dan evenwijdig 
is met de drager van Fen de grootte fbezit. Deze reactie gaat door het 
raakpunt A van de cirkel (C, r) met de cirkel I'. De koppelvector van 
het door Ren F gevonnde koppel moet de grootte M hebben en tegen
gesteld zijn aan die van het uitwendig koppel. Is <p de hoek tussen Ren 
AC enµ de wrijvingshoek dan is dus noodzakelijk en voldoende voor 
het evenwicht M =fr sin<p en <p ~ µ. De drager van R moet dus de 
cirkel y met middelpunt C en straal rw = r sinµ snijden of raken. 
Men noemt deze cirkel de wrijvingscirkel. In geval van raking, dus als 
M = fr sin µ, is de ashals op het punt in beweging te komen. Daar µ 
klein is, verschilt sin µ weinig van de wrijvingscoefficient k = tan µ. 
Voor de waarde van M waarbij de as op het punt is te gaan bewegen, 
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wordt dan ook vaak de iets te grote waarde M = kfr aangehouden. 
Is er geen wrijving dan gaat de drager van R door C. Het bovenstaan
de is natuurlijk ook van toepassing op een lijnscharnier door middel 
waarvan bijvoorbeeld twee staven met elkaar zijn verbonden. 

54 Vraagstukken 

I . Een homogene, rech te staaf AB onderworpen aan de zwaartekracht 
steunt met de eihdpunten A en Bop twee vlakken die hoeken ex en /3 
met het horizon tale vlak maken en kruist de snijlijn van deze vlakken 
loodrecht (fig. 54.1). De wrijvingscoefficienten in A en B zijn gelijk. 
De staaf is op het punt in beweging te komen als hij horizontaal is. 
Bewijs dat de wrijvingshoek met de beide vlakken gelijkis aanl ex - /31 /2. 

2. Twee massapunten P1 en P2 met massa's m1 en m2 liggen op twee 
hellende vlakken met hellingshoeken ex1 en ex2; de twee vlakken snij
den het horizontale vlak volgens evenwijdige lijnen. De beide massa
punten zijn verbonden door een volkomen buigzaam, onrekbaar 
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B 

koord van te verwaarlozen massa dat zonder wrijving kan glijden 
over de pin in A (fig. 54.2) en liggen in het door A gaande standvlak 
van de tweevlakshoek gevormd door de hellende vlakken. De wrij
vingshoek heeft voor beide vlakken de waarde µ en er is evenwicht 
waarbij Pi op het punt is naar omlaag te bewegen. Bewijs dat het 
grootste bedrag waarmee de massa van P2 kan worden vermeerderd 
zonder dat het evenwicht wordt verbroken gelijk is aan: 

m2 sin 2µ sin (a1 + oc2) 
sin (a1 - µ)sin (a2 - µ) 

fig. 54.2 

3. Als in het geval van fig. 38 (paragraaf 50) de staaf uitglijdt wan
neer hij met Ven H gelijke hoeken maakt, is k < J2 - l. Bewijs dit. 
Men kan de staaf nu in evenwicht houden als men B door een koord 
met 0 verbindt. De spankracht in dit koord zij S. Door aan dit koord 
te trekken (in de richting van B naar O) kan men bereiken dat de 
staaf nog steeds in evenwicht is maar op het punt staat te bewegen 
(B naar 0 toe en A van 0 af); zij T de hiervoor nodige trekkracht. 
Bewijsdat : 

(l+3k+k2 - k 3)S = (1-3k+k2 +k3)T. 

4. Een star lichaam bestaat uit twee rechte homogene staven AB en 
BC met dezelfde lengte 2r en dezelf de dichtheid, die in B onder een 
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rechte hoek aan elkaar zijn bevestigd. Dit lichaam rust op een vaste 
horizontale omwentelingscilinder (straal r, wrijvingshoek µ < n/4) 
en is onderworpen aan de zwaartekracht. Men beschouwt de stand 
waarbij het vlak ABC loodrecht staat op de cilinderas en het lichaam 
in evenwicht is, <loch op het punt staat in beweging te komen (fig. 
54.3). Toon aan dat de hoek van OB met de vertikaal gelijk is aan 2µ . 

c 

fig . 54.3 

5. Ben ladder (op te vatten als een rechte staaf) met lengte I steunt op 
een ruw horizontaal vlak en tegen een volkomen glad vertikaal vlak. 
De ladder is op het punt uit te glijden. Hoever kan iemand de ladder 
op lopen voordat uitglijden plaatsvindt? 



VI Statica van koorden, kabels en kettingen 

55 Volkomen buigzame koorden 

Als een lijnvormig vast lichaam, een breinaald bijvoorbeeld met het 
ene uiteinde A horizontaal wordt vastgeklemd en aan het andere 
uiteinde B belast wordt door een vertikale kracht F = [f, f*], ont
staat een evenwichtstoestand waarbij het lichaam gebogen is (fig. 46). 

F 

fig. 46 

Zij C een punt van het lichaam in de evenwichtsstand. Het dee! CB 
is in evenwicht. Wordt de invloed van de zwaartekracht-dus het ei
gengewicht van het lichaam- verwaarloosd, dan is dus de invloed van 
het dee! AC op CB statisch equivalent met een krachtenstelsel dat 
te zamen met F een neutraal stelsel vormt. Reductie van Fop het punt 
C (positievector c) doet zien dat F statisch equivalent is met het stelsel 
gevormd door de kracht F c = [f, c x f] en het koppel Kc met kop
pelvector me = f* - c x f. Het krachtenstelsel dat de invloed van 
AC op het dee! CB representeert, is dus statisch equivalent met de 
kracht - F c en een koppel met koppelvector - me. Het krachtenstel
sel door het dee! CB uitgeoefend op AC is statisch equivalent met 
Fe en het koppel Kc. Men kan dit ook zo uitdrukken dat in elke door
snede het stelsel van de inwendige krachten statisch equivalent is met 
twee krachten die elkaars tegengestelden zijn en twee koppels met tegen
gestelde koppelvectoren . 
Een lijnvormig lichaam waaraan in het dagelijks !even de naam koord 
wordt toegekend, gedraagt zich anders dan een breinaald. Als een 
koord bij A horizontaal wordt ingeklemd en bij B door een vertikale 
kracht F wordt belast, gaat het in de evenwichtsstand vei:tikaal han
gen (fig. 47). De invloed die het dee! AC in de doorsnede bij Cop CB 
uitoefent, is nu statisch equivalent met een enkele kracht - F c = 

= - [f, c x f; het koppelbestanddeel ontbreekt. Dit laatste nu be-
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A 

c 

fig. 47 

schouwen als karakteristiek voor het begrip koord en we geven dan 
ook 
Definitie 6 l. l Een vo/komen buigzaam koord is een lijnvormig lichaam 
met de eigenschap dat in elke doorsnede de inwendige krachten sta
tisch equivalent zijn met twee tegengestelde krachten Sen -S. 

56 De evenwichtsvergelijkingen voor een volk.omen buigzaam koord 

We beschouwen een volkomen buigzaam koord dat onder invloed van 
een stelsel uitwendige krachten in evenwicht is en de vorm heeft aan
genomen van een kromme k die ten opzichte van een rechts orthonor
maal assenstelsel Ox1x2X3 wordt voorgesteld door x = x(s), waarin 
s de booglengte op k is. De positieve zin op k is per definitie die waarin 
s toeneemt (fig. 48). We veronderstellen dat het stelsel van de uit
wendige krachten bestaat uit krachtelementen f ds waarin f van s 
afbangt. Zij A het punt van k met positievector x(so) en X dat met 
positievector x(s). De kracht die op het AX wordt uitgeoefend door 
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het dee! waarop de booglengte kleiner is dan so noemen we - So = 
= - [ao, a1l]. Door het dee! waarop de booglengte groter is dan de 
bij X behorende booglengte wordt op AX de kracht S = [a, a*] 
uitgeoefend (fig. 48). Hierin zijn a en a* = x x a functies vans. De 
evenwichtsvergelijkingen zijn nu: 

s 

a - ao + Jr du = 0, x x a - a~ + Jx x f du = 0. (56.1) 
•o •o 

Zij gelden voor elke keuze van X op het koord, dus voor elke toege
stane waarde van s. Hieruit vol gt dat men voor ( 56.1) kan schrijven: 

a' + f = 0, x' x a + x x a' + x x f = 0, a(so) = ao (56.2) 

waarin accenten differentiaties naar s betekenen. Uit de eerste twee 
van de betrekkingen (56.2) volgt: x' x a= 0. Zoals bekend, is 
x' = t de eenheidsvector die de positieve zin op de raaklijn aan k 
vastlegt. Bijgevolg is t x a = 0 en a = at. De drager van S raakt dus 
in elk punt aan k; men noemt S de spankracht in het koord. Uit het 
vooraf gaande vol gt: a~ 0. Is a = 0 in elk punt van het koord -
welk geval zich alleen kan voordoen als het koord niet belast is - dan 
kan k elke gedaante hebben. We sluiten dit geval uit, zodat a>O; 
physisch betekent dit dat de kracht S steeds een trekkracht is. De 
eerste twee vergelijkingen (56.2) zijn nu gelijkwaardig met: (at)' + f 
= 0. Daar t' = Kil, waarin K de kromming en n de eenheidsvector is 
die de positieve zin op de hoof dnormaal van k aanwijst, is dus 

a't + oxn + f = 0. (56.3) 

In de evenwichtsstand bevat het osculatievlak van k in een willekeurig 
punt de drager van het uitwendige krachte/ement in dit punt. 
We trekken uit de formules van deze paragraaf enkele conclusies voor 
een tweetal Speciale gevallen. 
1° f heeft een vaste richting (bijvoorbeeld die van de zwaartekracht). 
In dit geval is f = f e waarin e een vaste eenheidsvector is. Volgens 
(56.2) is nu a' x e = 0, zodat a x e = c een constante vector is. 
Hieruit volgt : (c, x') = (c, t) = det (u, e, t) = a det (t, e, t) = 0; der
halve is (c, x) = a, waarin a constant is. De evenwichtsvorm van het 
koord is dus een vlakke kromme in een vlak evenwijdig met de gegeven 
vaste richting. 
2° f staat loodrecht op een vaste /ijn p . Is r een eenheidsvector even
wijdig met p dan is dus (f, r) = 0 en derhalve (a', r) = 0 zodat 
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(u, r) = y waarin y constant is. De projectie van de spankracht S op 
p levert dus de constante krachtvector yr op. 

57 Rekbare en onrekbare koorden 

De resultaten van de vorige paragraaf gelden voor alle volkomen 
buigzame koorden, onverschillig of zij elastisch zijn, of als onrekbaar 
kunnen worden beschouwd . Bij elastische koorden doet zich echter de 
complicatie voor dat het uitwendig krachtenstelsel niet als van te 
voren gegeven kan worden beschouwd. We lichten dit toe aan een 
elastisch koord, bevestigd aan twee vaste punten A en B, waarop 
behalve de krachten die het van A en B ondervindt alleen de zwaarte
kracht werkt. We veronderstellen dat het koord in de evenwichts
stand de gedaante heeft van een (vlakke) kromme k waarop s de boog
lengte is. Is e de eenheidsvector die dezelfde zin heeft als de zwaarte
kracht (versnelling g) dan is het uitwendig krachtelement f ds = 
= µ g eds, als µ voorstelt de massadichtheid van het koord in de even
wichtsstand . In onbelaste toestand- dat wil zeggen als er geen span
kracht in koord optreedt - heeft het lijnelement ds de lengte dso die 
kleiner is dan ds. Is µo de massadichtheid in deze toestand dan is 
µds=µodso. 

ds - dso µo - µ 
De specifieke rek is dus s = = ; we zullen aanne-

dso µ 

men dat µo constant is (homogeen koord). Wanneer de elastische 
eigenschappen van het koord bekend zijn, in die zin dater een functio-

naalverband s = l/f(a) tussen sen a gegeven is, geldt dus µ = 
1 
:~(a) 

Bijgevolg isµ en derhalve ook f een voorshands onbekende June tie vans. 
Bij een onrekbaar koord is s = 0 enµ = µo. In dit geval is f van begin 
af aan bekend. We zullen in het vervolg, zonder dit steeds weer uitdruk
kelijk te vermelden, alleen volkomen buigzame, homogene, onrekbare 
koorden beschouwen. De resultaten die we zo verkrijgen, gelden bij be
nadering voor in de techniek voorkomende riemen, kabels, kettingen 
en hiermee vergelijkbare lichamen. 
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58 Koord onderworpen aan de zwaartekracht 

In de evenwichtspositie heeft het koord de gedaante van een kromme 
k gelegen in een vertikaal vlak. Hierin kiezen we een rechthoekig as
senstelsel Oxz waarvan de positieve z-as vertikaal naar boven wijst 
(fig. 49). Met de booglengte s als parameter moge k ten opzichte van 
Oxz worden voorgesteld door x = x(s), z = z(s). Gebruik makend 
van de notaties inparagraa/56, weten we dat de projectie van u op de 
x-as een constante vector is. We kiezen als positieve zin op de x-as 
de zin van deze vector. Dan is ux' = 1' waarin '}' een positieve con-

stante is. Dus is x'> 0. Verder is ~(az') = µg waarin µ de massa-
ds 

dichtheid van het koord is. Eliminatie van a geeft. 

'}'~~='}'~(dz)= µg. 
ds x' ds dx 

Wegens ~(dz) = d
2

z dx = d
2

z (i + (dz)
21- 1

/
2 

ds dx dx2 ds dx2 dx 

voert dit tot: 

(58. l) 

Stellen we dz= shq>, dan gaat (58.l) over in dq> = µg en dus x 
dx dx µ 

= l'... q> + xo met xo als integratieconstante. 
µg 

z 

fig. 49 
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D h l . dz h x - xo . y H' . 1 er a ve ts - = s --, waarm a = - . iermt vo gt: 
dx a µg 

X -Xo 
z = zo + ach--, 

a 

107 

(58.2) 

waarin zo een tweede integratieconstante is. Daar y een kracht is en 
µg een kracht per lengte-eenheid (namelijk het gewicht van een lengte
eenheid van het koord) is a een lengte. De vergelijking (58.2) stelt een 
vlakke kromme k voor die in de wiskunde (met een aan de mechanica 
ontleende naam) kettinglijn wordt genoemd. Hiervan is x = xo de 
symmetrie-as en het punt (xo, zo + a) de top. De kromme keert haar 
convexe zijde naar beneden. De lijn z = zo heet de basis en het lijn
stuk a de parameter van de kettinglijn. Met de basis en de symmetrie-

als ~-as en (-as is ( = a ch S de vergelijking van k. 
a 

In het punt (x, z) van het koord is de scalaire waarde van de span-

kracht a = y/x'. Uit dz = sh <p volgt z' = x' sh <pen dus l = (x')2 + 
dx 

+ (z')2 = (x')2 ( 1 + sh2 <p) = (x')2ch2<p. We gens x' > 0 volgt hieruit 
x'ch<p = 1, zodat a = ych<p. Daar z - zo = a ch<p, blijkt zo: a = 
= ya- 1 (z - zo) = µg (z - zo). Hiermee is bewezen : de spankracht 
in een punt P van het koord is gelijk aan het gewicht van een dee! van 
het koord met een lengte gelijk aan de a/stand van P tot de basis. 

59 Koord bevestigd aan twee vaste punten 

We veronderstellen dat het koord van de vorige paragraaf met de 
eindpunten aan twee vaste punten A en Bis vastgemaakt. Kiezen we 
de basis en de symmetrie-as van k als x- en z-as dan is z = a ch (x/a) de 
vergelijking van k. Daar de ligging van het assenstelsel t~n opzichte 
van de punten A en B niet bekend is, zijn a alsook de coordinaten 
(x1, z1) en (x2, z2) van A en B onbekenden. De afstand d van de 
vertikalen door A en Ben het hoogteverschil h van de punten A en B 
kunnen worden gerneten, evenals de lengte l van het ter beschikking 
staande koord. We zullen dan ook h, den I als bekenden beschouwen. 
Zij x1>x2 en z1>z2. Dan is: 
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X1 - X2 = d, 
X1 X2 

a ch--ch- = h (59.1) 
a a 

en 

xl v d 2 xl l/ 
I = J 1 + (_!_) dx = J V 1 + sh 2 

.:: dx = 
x2 dx x2 a 

xl 

= J ch~ dx =a (sh~1 -sh ~2 ). 
xl 

Hieruit volgt: 

{, X1 X2) I+ h = a\exp-; - exp-; , 

/ - h = a{exp (- x:)- exp (-:
1
)}· (59.2) 

Derhalve is: 

12 - h2 = a2 {exp~ +exp (- ~)- 2} = 2a2 (ch~ -1) 
d 

= 4a2sh2
-, 
2a 

d d d 
zodat ,J!2 - h2 = 2a sh-, want->0. We stellen- = u en 

2a 2a 2a 

,J!2 - h2 
=A.; dan is dus: 

d 

sh u - ,1, u = O. (59.3) 

Daar AB2 
= h2 + d 2 en het koord slechts dan aan A en B kan worden 

bevestigd als l>AB, is A.> 1. Geven we het linkerlid van (59.3) met 
f(u) aan dan is f'(u) = ch u - A.. Er is dus juist een positieve waarde 
u1 van u, zodanig datf'(u1) = 0. Voor O~u<u1 isf'(u)<O enf(u) 
monotoon afnemend; voor u>u1 isf'(u)>O enj(u) monotoon toe
nemend. Daar /(0) = 0, is/(u)<O voor O<u~u1. Men ziet verder 
gemakkelijk dat f(u) onbegrensd aangroeit voor u----KX>. Uit een en 
ander volgt dat de vergelijking (59.3) juist een positieve wortel uo > u1 
heeft. Er is dus juist een waarde van a, namelijk d/2uo, zodanig dat 
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d .JP. - h2 = 2a sh -. Met behulp van deze waarde van a kan men x2 
2a 

vinden door de eerste van de betrekkingen (59.2) te schrijven als 

I+ h = a exp ~2 (exp# - 1). Daama kunnen x1, z1 en z2 gemak

kelijk worden gevonden. Er is juist een kettinglijn die aan a/le eisen 
voldoet. Het zal duidelijk zijn dat de wortel uo door een benaderings
methode moet worden bepaald. Een eerste benadering kan worden 
verkregen door in (59.3) voor sh u de eerste twee termen van de 
machtreeksontwikkeling van deze functie te substitueren. De ge
noemde benadering is dan .J6(J.. - 1). Zij is met methoden van de 
numerieke wiskunde te verbeteren. 

60 Koord over een ruwe cilinder 

We beschouwen een koord van te verwaarlozen gewicht dat over een 
vaststaande, horizontaal opgestelde, ruwe cilinder is geslagen (wrij
vingscoefficient k). Het koord ligt in het vlak van een loodrechte 
doorsnede van de cilinder en is langs de boog P1P2 met het oppervlak 
in aanraking (fig. 50). Op het vrije deel van het koord, dat in P; aan 
de cilinder raakt, werkt in het bovengenoemde vlak een kracht 

fig. 50 
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F; = [f;, ft') (i = 1, 2). We veronderstellen dat het koord in even
wicht, doch op het punt van uitglijden is in de zin van P1 naar P2' 
Voor de spankracht in de punten P1 en P2 vindt men opvolgend 
- Si = - Fi, S2 = F 2. Is f ds het krachtelement op het koord in het 
punt X (positievector x(s)) van P1P2 dan is u't + mm + f = 0. Ge
ven we de grootte van de normale reactie met N aan, dan is dus u' = 

= kN, UK = N, zodat u' = kKu. Nu is t = (cos <p, sin <p) en n = 
( - sin <p, cos <p) waarin <p de hoek is tussen t en de positieve xi -as. 
Derhalve is Kn = t' = <p' ( - sin <p, cos <p) = <p'n, zodat K = <p'. Hier-

uit volgt du = ku. Integratie over het deel van het koord dat met de 
d<p 

cilinder in aanraking is, levert log u2 = k(<p2 - <p1) = - kr:t. (zie 
Cl 1 fig. 57). Derhalve: 

lf2I = lf1le-"°', 

een relatie die als deformule van Eytelwein bekend staat. Wat ct. betreft, 
merken we op dat het koord meerdere slagen om de cylinder kan zijn 
gewikkeld, zodat ct. niet tot het interval (0, 2n) is beperkt. Juist deze 
mogelijkheid maakt dat met een kleine waarde van lf2I een grate 
kracht Fi in bedwang kan warden gehouden. Bij het afmeren van 
vaartuigen wordt hiervan dankbaar gebruik gemaakt. Ook aan de 
werking van bandremmen ligt de bovenstaande theoretische be
schouwing ten grondslag. Bij deze remmen wordt door middel van 
een hefboom een stalen band strak gespannen om een gietijzeren 
schijf die op een draaiende as is gemonteerd. We verdiepen ons niet 
in de technische details. 

61 Koord en stangenkromme 

Tot besluit van dit hoofdstuk behandelen we nog het geval van een 
gewichtloos koord waarop krachtelementen werken met een vaste 
richting. In het vlak van het koord nemen we de x-as van een recht
hoekig assenstelsel Oxy loodrecht op deze richting. De eenheids
vestoren ex en ey geven de positieve zin op de x- en y-as aan. De kracht
dichtheid q(x) wordt verondersteld een functie te zijn van x alleen. 
Het krachtelement in een punt P (x(s), y(s)) van het koord is dus 
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d 
(q(x) x ' ds) ey. We weten ux' = y (y constant) en -(uy') + q(x) x ' = 

ds 

= O,zodaty~ dy + q(x) x' = 0. Hieruit volgt als differentiaalverge
ds dx 

lijking ter bepaling van de vorm van het koord: 

d2y 
y dx2 = - q(x). (61.1) 

Dit is, met vervanging van H door y, de vergelijking (43.7). Het koord 
neemt de vorm aan van een stangenkromme van het krachtenstelsel 
waaraan het is onderworpen. De lezer moge voor zichzelf nagaan 
dat deze uitspraak niet slechts geldt voor het krachtenstelsel dat bier 
aan de orde is, doch algemeen. Het duitse equivalent voor stangen
veelzijde is dan ook niet voor niets Sei/polygon. 
We veronderstellen q(x) gedefinieerd en integreerbaar op het inter
val (a, b). Zij xo een punt van het interval en mo een willekeurige 
constante dan volgt uit ( 61.1) : 

y - - mo = - J q(u) du. (
dy ) x 

dx xo 

Door nogmaals te integreren vindt men: 
x ~ 

y {y(x) - yo - mo (x - xo)} = - J d~ J q(u) du. 

In het tweede lid kan men desgewenst de volgorde van de integraties 
verwisselen; dit geeft: 

x 

y {y(x) - yo - mo (x - xo)} = J (u - x) q(u) du. 

Daar mo, yo en y willekeurig kunnen worden gekozen, vindt men zo 
het resultaat terug dat het gegeven krachtenstelsel = 3 stangenkrom
menheeft. 



VII Oplegreacties en verbindingskrachten 

62 AantaJ graden van vrijheid van een star stelsel 

Zij Ox1x2x3 een orthonormaal rechts assenstelsel in de driedimen
sionale ruimte. De positie van een punt dat zich ten opzichte van dit 
assenstelsel vrij kan bewegen is bepaald door drie getallen, de coordi
naten van het punt ten opzichte van Ox1x2X3. Dit feit wordt gewoon
lijk uitgedrukt door de zegswijze dat het punt drie graden van vrijheid 
heeft. Legt men de bewegingsvrijheid van het punt aan banden dan 
wordt het aantal graden van vrijheid kleiner. Eist men dat het punt 
op een gegeven oppervlak ligt, dan moeten de drie coordinaten aan 
de vergelijking van dit oppervlak voldoen. Slechts twee van de coordi
naten kunnen dus onafbankelijk van elkaar worden gekozen. Het 
aantal graden van vrijheid is derhalve tot 2 gedaald. 
Algemeen heet het aantal onafbankelijke getallen waardoor de posi
tie van elk punt van een mechanisch stelsel kan worden vastgelegd het 
aantal graden van vrijheid van het stelse/. We bewijzen: 
Stelling 62.l Een star ruimtelijk stelsel dat zich vrij kan bewegen, 
heeft zes graden van vrijheid. 
Bewijs. Zij ox1x2x3 een orthonormaal reehts assenstelsel dat vast 
met het starre stelsel !/is verbonden. De positie van elk punt van!/ 
ligt dan vast, zodra de ligging van dit assenstelsel ten opzichte van 
OX1X2X3 bekend is. Voor het vastleggen van o zijn drie onafbanke
lijke te kiezen getallen nodig. Is (X een vast met OX1X2X3 verbonden 
vlak dat niet door het reeds vastgelegde punt o gaat dan is de x1-as 
bepaald, zodra zijn snijpunt P met (X bekend is. Voor het vastleggen 
van P in (X zijn twee onafbankelijk te kiezen getallen nodig. De x2-as 
ligt nu in het vlak f3 door het reeds vastgelegde punt o loodrecht op de 
eveneens vastliggende x1 -as. Voor het vastleggen van de x2-as is dus 
nog een getal nodig, bijvoorbeeld de hoek die zij maakt met een vaste 
rechte in {3. Daama is de x3-as bepaald. Het aantal graden van vrij
heid van !/ is derhalve 3 + 2 + 1 = 6. 
Uit het bewijs blijkt dat een star ruimtelijk stelsel waarvan een be
paald punt voortdurend samenvalt met een gegeven vast punt, drie 
graden van vrijheid heeft. 
Stelling 62.2 Een vlak star stelsel dat zich in zijn vlak vrij kan bewe-
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gen, heeft drie graden van vrijheid. 
Bewijs. In het vlak waarin het stelsel !/ ligt zij OX1X2 een vast ortho
normaal assenstelsel en ox1x2 een orthonormaal assenstelsel dat 
vast met!/ is verbonden en dezelfde orientatie heeft als OX1X2. De 
positie van elk punt van !/ is nu door drie onafbankelijke getallen 
bepaald: de coordinaten van o ten opzichte van OX1X2 en de hoek 
tussen de positieve x1- en X1-as. 

63 Ondersteuningen, opleggingen en verbindingen 

Van een technische constructie zijn meestal onderdelen aan te wijzen 
die ten opzichte van een als vast beschouwde omgeving in hun vrijheid 
van beweging zijn beperkt. Bij de constructies waarop in dit boek de 
statica wordt toegepast, is deze omgeving de ruimte die vast verbon
den is met de aarde. Abstract gezien komt dit op het volgende neer. 
In een ruimte Vwaarin OX1X2X3 een eens voor al gekozen orthonor
maal rechts assenstelsel is, heeft een star stelsel !/ dat ten opzichte 
van OX1X2X3 vrij kan bewegen zes graden van vrijheid. Door be
paalde technische voorzieningen aan te brengen, kan men bereiken 
dat zekere pun ten van!/ voortdurend blijven samenvallen met gege
ven punten van een star stelsel <§ dat vast verbonden is met OX1X2X3 
of met punten die in hun bewegingsvrijheid ten opzichte van <§ be
perkt zijn. Men zegt dan dat !/ door <§ wordt ondersteund en noemt 
<§ hetgestel. De bedoelde technische voorzieningen heten opleggingen. 
Elke oplegging heeft een vermindering van het aantal graden van vrij
heid van !/ tot gevolg. In deze paragraaf bespreken we een aantal 
mogelijke opleggingen en hun invloed op het aantal graden van vrij
heid. Op de technische uitvoering van de oplegconstructie gaan we 
niet in. We houden ons allereerst bezig met driedimensionale con
structies. Wanneer men van een ruimtelijk star stelsel eist dat een 
van zijn pun ten steeds blijft samenvallen met hetzelf de punt A van 
een gestel <§, gaan, zoals we reeds zagen, drie van de zes graden van 
vrijheid teloor. Voor de uitvoering is een technische voorziening 
nodig die toestaat dat het stelsel nog om alle mogelijke assen door A 
kan draaien. Hiertoe wordt het stelsel in A door middel van een 
bolscharnier aan <§ bevestigd. In de natuur komen bolschamieren bij
voorbeeld aan het menselijk skelet voor; zij heten dan kogelgewrich
ten. We veronderstellen - en dit geldt ook voor a/le andere nog te be-
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spreken scharnieren - dat bij een bolscharnier geen wrijving optreedt. 
Een bolscharnier, rechtstreeks aan stelsel en gestel bevestigd, ver
mindert dus het aantal graden van vrijheid met drie. Het genoemde 
aantal wordt met een verminderd, wanneer als oplegging een reactie
staaf of oplegstaaf wordt gebruikt. Dit is een starre staaf AB waar
van de eindpunten A en B met bolscharnieren in deze volgorde aan het 
gestel <§ en aan het stelsel !/ zijn bevestigd (fig. 51 ). Daar B twee 
graden van vrijheid bezit, heeft !/ dan immers nog vijf graden van 
vrijheid over. Bijgevolg zijn zes reactiestaven nodig om !/ vast met <§ 

te verbinden. We moeten hieraan echter we! direct toevoegen dat 
zes reactiestaven niet altijd voldoende zijn om dit doe! te bereiken. 

Men dient namelijk bij het aanbrengen van de staven op hun onder
linge plaatsing en hun afmetingen te letten. We komen hierop nog 
terug, maar wijzen hier alvast op fig. 52. Het starre lichaam !/ (balk) 
is hier opgelegd door middel van zes reactiestaven A Jh (i = I, ... , 6); 

I 
I (/' 

.b:-- -- --- ___ ' __ ----9;---------
/ :B4 185 

.,,,..,,,.""""' I I 
,,..,,, I I 

As 

fig. 52 
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niettemin is het niet vast met het gestel verbonden. (Hoeveel graden 
van vrijheid heeft Y nog?). 
Moet een lijn van Y voortdurend blijven samenvallen met een gege
ven lijn van <(I dan kunnen lijnscharnieren als opleggingen worden ge
bruikt. Een lijnscharnier zoals voorkomt aan deuren, luiken, deksels 
van dozen en kisten laat alleen rotatie toe om de scharnier-as en 
sluit verschuiving langs deze as uit; zulk een scharnier consumeert 
dus 5 graden van vrijheid. De uitvoering waarbij bedoelde verschui
ving we! mogelijk is, zullen we een glijscharnier noemen; dit vermin
dert het aantal graden van vrijheid met vier. 
Een oplegging kan ook bestaan uit een bolscharnier dat, ondersteund 
door drie gelijke bollen waarvan de middelpunten niet op een lijn 
liggen, rust op <(/. Deze oplegging vermindert het aantal graden van 
vrijheid met een. Hierbij is verondersteld dat de technische uitvoering 
zodanig is dat de bollen hun contact met de aanrakingsvlakken niet 
verliezen; deze veronderstelling wordt in soortgelijke gevallen steeds 
stilzwijgend gemaakt. Neemt men als ondersteuning van een bol
scharnier twee gelijke omwentelingscilinders met evenwijdige assen, 
dan worden twee graden van vrijheid onderdrukt. Een oplegging 
die het aantal graden van vrijheid tot nu! reduceert, is de inklemming 
(fig. 53). Hierbij wordt een dee! van het starre stelsel onwrikbaar in 
het gestel vastgezet (balk waarvan een dee! ingemetseld is in een muur, 
een hekstijl vastgezet in een betonblok). 

s 

fig. 53 

Voor een vlak stelsel komen als opleggingen lijnscharnieren in aan
merking waarvan de scharnierassen loodrecht op het vlak van het 
stelsel staan (ze worden kortweg scharnieren genoemd). Een (vlak) 
star stelsel Y dat door middel van een scharnier wordt opgelegd, 
behoudt nog een graad van vrijheid. Bestaat de oplegging uit een lijn
schamier dat met twee cylindrische rollen op het gestel rust (to/op
/egging) dan is een graad van vrijheid verloren gegaan. In fig. 54 
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fig. 54 

is de schematisering van scharnier- en roloplegging weergegeven 
zoals deze in tekeningen wordt toegepast. Ook reactiestaven kunnen 
als opleggingen warden gebruikt; zij warden met scharnieren aan 
stelsel en gestel bevestigd. Drie zijn er nodig om het aantal graden 
van vrijheid tot nul te reduceren. Evenals in het ruimtelijke geval is 
het aantal drie hiertoe niet steeds voldoende; fig. 55a moge dit 
illustreren. 

Wanneer - zoals doorgaans het geval is - een technische constructie 
bestaat uit een aantal starre delen die niet vrij ten opzichte van elkaar 
kunnen bewegen, moeten deze delen op doelmatige wijze met elkaar 
warden verbonden. Als verbindingen komen in beginsel dezelfde 
voorzieningen in aanmerking als voor opleggingen. In de gevallen 
die in dit boek aan de orde komen, zijn de verbindingen gewoonlijk 
scharnieren. 

64 De begrippen statisch bepaald en statisch onbepaald (I) 

Een star stelsel !/' dat zodanig is opgelegd dat het onder invloed van 
elk stelsel uitwendige krachten (uitwendige belasting) in rust verkeert, 
heet stabiel opgelegd. Nodig en voldoende hiervoor is dat het gestel 
ter plaatse van de opleggingen bij elke uitwendige belasting krachten 
(reactiekrachten genaamd) op !/' uitoefent die te zamen met de ge-
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noemde belasting een neutraal stelsel vormen. Deze reactiekrachten 
zijn afhankelijk van de keuze van de uitwendige belasting en van de 
aard van de opleggingen. Een onderdeel van vrijwel elk statica
probleem is het bepalen van de reactiekrachten of oplegreacties bij 
een gegeven uitwendige belasting en wijze van opleggen. Als middel 
hiertoe bieden zich aan de twee vectorvergelijkingen die uitdruk:ken 
dat van het stelsel gevormd door de uitwendige belasting en de op
legreacties de vectorsom en de momentvector in een willekeurig ge
kozen punt nul zijn. Wanneer het mogelijk is door toepassing van deze 
twee vergelijkingen alleen bij elke uitwendige belasting de oplegreac
ties te bepalen, zegt men dat het beschouwde stelsel fl/ statisch be
paald is opgelegd. Het vraagstuk de oplegreacties te bepalen, wordt 
dan een statisch bepaalde opgave genoemd. In het tegengestelde geval 
noemt m,en de oplegging (en ook het bedoelde vraagstuk) statisch 
onbepaald. Zuiver combinatorisch gezien, kan een oplegging volgens 
het bovenstaande zijn: 
a. stabiel en statisch bepaald; 
b. stabiel en statisch onbepaald. 
Een star stelsel fl/ dat niet stabiel is opgelegd, heet labiel opgelegd. 
Bij een labiele oplegging kan de uitwendige belasting steeds zo wor
den gekozen dat het stelsel onder invloed hiervan niet blijvend in 
rust kan zijn. Voor zulk een belasting kunnen de oplegreacties dan 
ook uit de aard van de zaak niet door toepassing van stellingen uit de 
statica alleen worden gevonden. Het is derhalve statisch onbepaald. 
De beide vectorvergelijkingen die hierboven zijn genoemd, geven 
na invoering van een assenstelsel bij een ruimtelijk vraagstuk aan
leiding tot zes scalaire vergelijkingen, terwijl ze bij een vlak probleem 
gelijkwaardig zijn met drie zulke vergelijkingen. Het aantal scalaire 
onbekenden wordt bepaald door de aard van de opleggingen. Van 
enkele opleggingen gaan we de bijdrage tot dit aantal na. Een reactie
staaf die bij B aan fl/ en bij A aan het gestel is bevestigd, is dan en 
alleen dan in evenwicht als de krachten die er in A en Bop werken 
elkaars tegengestelden zijn. Daar de scharnieren wrijvingsloos zijn 
verondersteld, is de gemeenschappelijke drager van deze krachten 
de verbindingslijn van de scharniermiddelpunten. Bij ideale uit
voering (die we veronderstellen) valt deze lijn samen met de hart
lijn van de staaf. De richting hiervan wordt bekend ondersteld, zodat 
alleen de grootte van de reactiekracht onbekend is. Elke reactiestaaf 
draagt dus een onbekende bij. 
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Heeft de oplegreactie de zin van BA dan heet AB een drukstaaf en 
anders een trekstaaf Bij een bolscharnier gaat de oplegreactie door 
het scharniermiddelpunt; zij is pas volkomen bepaald door haar com
ponenten langs de assen van het gebruikte assenstelsel. Elk bolschar
nier introduceert dus drie scalaire onbekenden. 
Evenzo vindt men dat in een vlak probleem een scharnier twee scalaire 
onbekenden aanbrengt. In zulk een probleem staat de oplegreactie 
van een roloplegging loodrecht op de geleiding van de rollen en heeft 
dus een richting die bekend is. Een roloplegging is dus voor een scalaire 
onbekende verantwoordelijk. De lezer overtuigt zich gemakkelijk dat 
dit aantal voor een inklemming 6 of 3 bedraagt al naar gelang het 
om een ruimtelijk of een vlak probleem gaat. Algemeen geldt dat een 
op/egging evenveel onbekenden introduceert als zij graden van vrijheid 
wegneemt. Is r het totale aantal scalaire onbekenden dat bij de opleg
ging van een ruimtelijk star stelsel optreedt, dan geldt dus bij stabiele 
oplegging: r~ 6 en bij labiele oplegging r < 6. Voor statisch bepaalde 
opleggingen is r = 6 (isostatisch) en voor statisch onbepaalde r> 6 
(hyperstatisch) of r < 6 (hypostatisch). Voor vlakke starre stelsels 
wordt het getal 6 vervangen door 3. We geven in de volgende para
graaf een tweetal voorbeelden ter illustratie; hierbij zal blijken dat 
in het bovenstaande nog een lichte nuance moet worden aangebracht. 

65 V oorbeelden 

1. We beschouwen een star plaatvormig lichaam L dat in zijn vlak 
is opgelegd door middel van drie reactiestaven AkBk (k = l, 2, 3) 
op een gestel f§ (fig. 55). Gaan de rechten AkB1t (k = l, 2, 3) niet door 
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een punt, dan kan elke kracht F = [f, f*] die op L werkt ondubbel
zinnig worden ontbonden in componenten met de genoemde rechten 
als dragers (vgl. 39). Het krachtenstelsel gevoimd door de uitwendige 
belasting van L is dus statisch equivalent met drie krachten - Ri , 
- R2 en - R3 die opvolgend A 1B 1, A 2B2 en A 3B3 als dragers hebben. 
De drie ondubbelzinnig bepaalde krachten Ri, R2 en R3 zijn de op
legreacties. Het lichaam is dus in dit geval statisch bepaa/d en stabiel 
opge/egd. 
Oat de oplegging in <lit geval stabiel is, kan ook als volgt worden in
gezien. Veronderstelt <lat Lin beweging kan komen. De eindpunten 
van de loodrechte snelheidsvectoren B,JJJ. van de punten Bk (k = 
1, 2, 3) vormen dan een driehoek B1B2B2 gelijkvormig met !:::, BiB2B3 
(paragraaf 13). Daar Bk slechts kan bewegen tangs een cirkel met 
middelpunt Ak, ligt Bfc op Ak Bk (k = 1, 2, 3). Zijn de snelheden niet 
alle nut dan is de genoemde gelijkvormigheid slechts mogelijk als 
AiB1, A2B2 en A3B3 door een punt P gaan, hetgeen in strijd is met de 
veronderstelling. Bijgevolg zijn alle snelheden nul, zodat de opleg
ging stabiel is. 
We beschouwen thans het geval dat AiB1, A2B2 en A3B3 door een 
punt P gaan (fig. 56). Met de vraag of de oplossing nu statisch be
paald is of niet, hebben we geen moeite. Elk krachtenstelsel met de 
genoemde lijnen als dragers heeft namelijk in P de momentvector 
nul en kan dus onmogelijk een neutraal krachtenstelsel vormen te 

fig. 56 
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zamen met een stelsel uitwendige krachten waarvan de momentvec
vector in P geen nulvector is. De op/egging is derhalve statisch onbe
paald. Opgemerkt zij dat dit resultaat oak geldt als P oneigenlijk is, 
dus als de drie reactiestaven evenwijdig zijn; het bewijs zij aan de 
lezer overgelaten. Minder eenvoudig is uit te maken, of zij stabiel 
dan wel labiel is. De moeilijkheid schuilt daarin dat wel degelijk snel
heidsdistributies bestaan die met de meetkundige configuratie in 
overeenstemming zijn (compatibele snelheidsdistributies). Een eindige 
verp!aatsing van L is evenwel niet mogelijk, tenzij P oneigenlijk is en 
alle drie reactiestaven evenlang zijn. Hoewel deze uitspraak na een 
blik op de figuur welhaast intui:tief als juist zal warden aanvaard, is 
een exact bewijs hiervan nag niet eens erg eenvoudig. We laten dit dan 
oak achterwege. We vatten nag even samen: 
1. Als de reactiestaven niet door een punt gaan, is de op/egging stabiel 
en de constructie statisch bepaald. 
2. Als de reactiestaven door een punt gaan, doch in het geval dat dit 
punt oneigenlijk is, niet even lang zijn, is de oplegging stabiel en de 
constructie statisch onbepaald. 
3. Als de drie reactiestaven gelijk en evenwijdig zijn, is de oplegging 
labiel en de constructie statisch onbepaald. 
We maken hierbij nag de volgende opmerking. Zowel in 1 en als 2 
wordt de oplegging stabiel genoemd. Dit is consequent in zoverre dat 
een eindige verplaatsing van L in beide gevallen onmogelijk is. Er 
is evenwel tussen beide gevallen een subtiel verschil. In 2 is een com
patibele snelheidsverdeling mogelijk waarbij de snelheden niet nul 
zijn. Zijn x1, x2 en X3 de positievectoren van B1, B2 en B3 en x1, x2, 
X3 de snelheden bij zulk een snelheidsverdeling dan zijn dx1, dx2, 
dx3 dus mogelijke infinitesimale verplaatsingen. Hoewel de op/egging 
in 2 stabiel is, behoort dus een infinitesimale verplaatsing we! tot de 
mogelijkheden; in geval 1 is ook zelfs deze uitgesloten. Men zou in 
geval 2 de oplegging ~eliswaar stabiel doch locaal labiel kunnen 
noemen; in geval 3 kan zij dan globaal labiel warden genoemd. 
De bovenstaande gevallen doen zich oak voor als de reactiestaven 
door rolopleggingen warden vervangen. De figuren 57 abc tonen in 
deze volgorde de gevallen 1, 2 en 3. 

2. We beschouwen vervolgens een driedimensionaal probleem. Een 
star lichaam L, opgelegd door middel van zes reaCtiestaven AkBk (k = 

1, .. , 6), is onderworpen aan een uitwendige be lasting die statisch 
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8 fig. 57• 

T 

T T 
B 

fig. 57° 
T 

equivalent is met het krachtenstelsel .Y{ = {r, m}. Als de lijnen A,J3k 
niet behoren tot eenzelfde lineair complex. kan .Y{ volgens stelling 
39.3 ondubbelzinnig langs deze lijnen worden ontbonden. ls bij deze 
ontbinding - Fk de component langs AiJ3k, dan is Fk de oplegreactie 
in de staaf A,J3k (k = 1, .. , b ). In de gemaakte veronderstelling is de 
opgave dus statisch bepaald en de oplegging is stabiel. Dit laatste kan 
ook op de volgende manier worden bewezen. Een snelheidsveld waar
bij niet alle snelheden nu! zijn, is momentenveld van een ondubbel
zinnig bepaalde snelheidschroef { w, v}. Zijn ak en bk de positievecto
ren van de punten Aken Bk en is Vk de snelheid van Bk dan is dus Vk = 
= v + w x bk (k = 1, .. , 6). We stellen AkBk =bk - ak = h; daar 
de reactiestaven star zijn, is (vk,lk) = 0 en dus (v, h) + (w x bk,h) = 0, 
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of (v, lk) + (m, bk x lk) = 0 (k = l, .. , 6). Daar [lk, bk x lk] een voor
stelling in Pliickervectoren is van de rechte AkBk, zou <lit betekenen 
dat de zes rechten tot een lineair complex behoren, hetgeen strijdt 
met de gemaakte veronderstelling. De oplegging is derhalve stabiel. 
Wanneer de zes rechten AkBk = [lk, bk x lk] tot eenzelfde lineair 
complex behoren, zijn er vectoren u1 en u2 zodanig dat (u2, lk) + 
+ (u1, bk x L.:) = 0, of (u2 + u1 x bk, lk) = 0 (k = l , .. , 6). De snel
heidsschroef { u 1, u2} geeft dus een snelheidsverdeling die compatibel 
is met de meetkundige configuratie. In dit geval, dat we het uitzonde
deringsgeval zullen noemen, is dus de oplegging locaal of wellicht 
zelfs globaal labiel. Op de nodige en voldoende voorwaarde voor 
globale labiliteit gaan we niet in. Vol gens paragraaf39 is de oplegging 
tevens statisch onbepaald. 
Bij stabiele, statisch bepaalde oplegging is de determinant die in de 
genoemde paragraaf met ,1 is aangegeven, verschillend van nul; in 
het uitzonderingsgeval is ,1 = 0. Om te beoordelen of het uitzonde
ringsgeval optreedt, is het niet altijd nodig ,1 te berekenen. Om dit 
in te zien, beschouwen we het onbelaste lichaam; hiervoor gelden 
de vergelijkingen die uit (39.2) ontstaan door de rechterleden nul te 
nemen. Is ,1 =f. 0 dan heeft <lit stelsel alleen de nuloplossing, terwijl 
het voor ,1 = 0 oneindig veel oplossingen heeft, verschillend van de 
nuloplossing Vertaald in termen van de statica betekent dit dat het 
uitzonderingsgeva/ dan en alleen dan optreedt als het onbe/aste stelsel 
in evenwicht kan verkeren zonder dat a/le op/egreacties nu/ zijn. Het 
onderzoek naar deze mogelijkheid (met vermijding van het berekenen 
van ,1) wordt de nu/last-test genoemd. Met behulp hiervan kan men 
bijvoorbeeld direct zien dat in voorbeeld 1 het uitzonderingsgeval dan 
en alleen dan optreedt als de lijnen AkBk (k = I, 2, 3) door een punt 
gaan. Immers dit is een nodige en voldoende voorwaarde opdat 
drie krachten met deze lijnen als dragers een neutraal stelsel kunnen 
vormen. Toepassing van de nullast test op voorbee/d 2 leidt tot de vol
gende redenering. Zes krachten Fk = [aJk, aJf](k = l , .. , 6)waarbij 
de getallen O"k niet alle nul zijn, vormen dan en alleen dan een neutraal 

6 6 

stelsel als L akik = 0 en L aJ( = 0. De nummering kan zo wor-
k= 1 k = I 

den gekozen data 6 =f. 0. Beschouw nu een lineair complex wa:artoe de 
rechten AkBk (k = l , .. , 5) behoren. Dan is dus (u2, lk) + (u1, lk*) = 0 

5 

(k = I, .. , 5; {u1, u2} =f. {O, O}). Hieruit volgt: (u2,L aklk) + 
k=l 
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+ (01, ~ 1 a,Jf) = 0. Bijgevolg vormen de krachten Fk (k = I, .. , 6) 
danenalleendaneenneutraalstelselals(o2, -a616) + (01, -a616")= 
= 0, hetgeen wegens <T6 =F 0 neerkomt op (02, 16) + (01, It) = 0. 
Nodig en voldoende is derhalve dat de lijnen AkBk (k = I, .. , 6) tot 
een lineair complex behoren. 

y 

fig. 58 

3. In fig. 58 is nog eens een tweedimensionaal probleem weergege
ven. De starre staaf AC is opgelegd door middel van een scharnier 
in B en een roloplegging in C. De uitwendige belasting bestaat uit 
drie krachten waarvan er twee loodrecht op AB staan en de derde 
onder een hoek van 45° met AC werkt. De grootten zijnf, 2/ en/ .j2. 
We kiezen een assenstelsel oxy waarvan de positieve x-as dezelfde zin 
heeft als AC en veronderstellen dat de roloplegging zo is aangebracht 
dat de oplegreactie C in C als drager een lijn heeft die een hoek y met 
de positieve x-as maakt. In C is dus de grootte c van deze oplegreactie 
de onbekende. In B zijn onbekend de componenten bx en by van 
de scharnierkracht. Oat de oplegreacties tezamen met de uitwendige 
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belasting een neutraal stelsel vormen, eist dat de vectorsom en de 
momentvector in B. beide nu! zijn. Dit wordt uitgedrukt door de 
scalaire vergelijkingen: 

bx - f + c cosy = O; by - 4/ + c sin y = O; 
fp - 2/p - 3/p + 4cp sin y = 0. 

Hieruit vindt men: c =//sin y; bx = f - f cot y; by = 3/. 
Ook de grafische bepaling van de oplegreacties is eenvoudig. Met 
behulp van een poolfiguur voor de uitwendige belasting construeren 
we de stangenveelzijde sos1s2s3 waarvan so door B gaat, dit laatste 
omdat B het enige bekende punt is van de oplegreactie B = [b, b*] 
in B. De zijde S3 snijdt de drager van C in D. Door P trekken we nu de 
verdeelstraal v 11 BD en snijden deze in. A4 met de lijn door A 3 even
wijdig met C = [c, c*]. Dan worden b enc door Mo en hA4 ge
represen teerd. 
Opmerking. Wordt de oplegging bij C door een scharnier vervangen 
dan heeft c twee onbekende componenten Cx en Cy zodat het totale 
aantal onbekenden vier is De hoofdstelling van de statica levert drie 
vergelijkingen voor deze onbekenden. De oplegging is nu statisch 
onbepaald en stabiel. Om de oplegreacties te bepalen, is nog een ver
gelijking nodig. Deze kan worden verschaft door de elasticiteits
theorie die de staaf niet meer star veronderstelt maar vervormbaar. 
Een en ander valt grotendeels buiten het bestek van dit boek en we 
wijzen de lezer daarom naar dee! 4 van deze serie [2]. 

66 Het aantal graden van vrijheid van een vlak stelsel 

We beschouwen een vlak mechanisch stelsel !/ bestaande uit n 
starre licbamen. Als elk van deze licbamen zicb (in bet vlak van bet 
stelsel) vrij kan verplaatsen, bee ft !/ vol gens bet vooraf gaande 3n 
graden van vrijheid. Dit aantal kan door bet aanbrengen van ver
bindingen tussen de licbamen worden verkleind. We veronderstellen 
dat de verbindingen scharnieren zijn of zicb althans als scbarnieren 
gedragen. Verder nemen we aan dat elk scbarnier dat wordt aange
bracbt, twee licbamen verbindt (enkelvoudig schamier) en dat twee 
verscbillende lichamen ten boogste door een scharnier worden ver
bonden. Oat de licbamen L1 en L1 door een scharnier zijn verbonden, 
betekent meetkundig dat de beide coordinaten van een punt A 1 van 
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Li voortdurend gelijk zijn aan die van een punt Az van L2. Een enkel
voudig schamier vermindert dus het aantal graden van vrijheid van 
//met 2. Zijn s enkelvoudige schamieren aangebracht, dan is dus het 
aantal graden van vrijbeid g van// gegeven door g = 3n - 2s. Deze 
formule kan gemakkelijk worden uitgebreid tot het geval dat meer
voudige scharnieren aanwezig zijn. Onder een v-voudig schamier 
verstaan we een scharnier waar v + 1 lichamen bij elkaar komen. 
Het is direct duidelijk dat een v-voudig scharnier telt voor v enkel
voudige schamieren. Zijn dus in het stelsel s1 enkelvoudige, s2 twee
voudige, .. , s1 /-voudige scharnieren aanwezig dan is het aantal graden 
van vrijheid : 

I 

g = 3n - 2 I vs •. (66.1) 
v= 1 

Er zijn ook voor andere verbindingen dan schamieren formules ter 
berekening van het aantal graden van vrijheid. Aan al deze formules 
is de naam Grub/er verbonden; formules van Griibler voor driedimen
sionale stelsels bestaan eveneens. Zij moeten zonder uitzondering 
met omzichtigheid worden gehanteerd. Hun opstelling berust name
lijk op bet tellen van voorwaarden waaraan een aantal coordinaten 
moet voldoen. In bijzondere gevallen kunnen deze voorwaarden af
hankelijk zijn. Daardoor kan het gebeuren dat een formule van 
Griibler een foutief aantal graden van vrijheid geeft en bijvoorbeeld 
een stelsel als star bestempelt terwijl het tegendeel het geval is. We zien 
dit bij het stelsel van fig. 35 waarin drie van de vijf lichamen als starre 
staven zijn weergegeven; bier is n = 5,s = 6 en dus g = 15 - 12 = 3 
Het stelsel is dus star en dit moge dan in het algemeen juist zijn, we 
weten reeds dat het aantal graden van vrijheid 4 is wanneer de staven 
gelijk en evenwijdig zijn. 

67 Verdere voorbeelden van bet bepalen van oplegreacties en verbin
dingskrachten 

De begrippen stabiele, labiele, statisch bepaalde en statisch onbepaal
de oplegging zijn in paragraaf 64 gedefinieerd voor een star stelsel. 
We handhaven deze definities voor stelsels die niet star zijn, dus 
waarvan het aantal graden van vrijheid groter is dan drie. We be
schouwen voorlopig alleen stelsels van de in de vorige paragraaf 
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fig. 59 

beschreven soort. Er bestaan formules waarmee uit het aantal com
ponenten en scharnieren van het stelsel en de aard van de opleggingen 
kan worden uitgemaakt of het stelsel al of niet statisch bepaald is 
opgelegd. Deze formules lijden aan hetzelfde euvel als die van Griib
ler en hebben vrijwel alleen academische waarde. We geven ze dan 
ook niet, doch prefereren, ten aanzien van de vraag of de oplegging 
statisch bepaald of orrbepaald is, elk geval op zichzelf te beschouwen. 
Hiervan volgen thans een aantal voorbeelden. 

l. Een stelsel bestaande uit twee starre lichamen (in fig. 59 voorge
steld door de starre staven l en 2) verbonden door een scharnier B 
heeft 6 - 2 = 4 graden van vrijheid. In het geval dat we beschouwen, 
zijn ze geabsorbeerd door een inklemming (bij A) en een rolopleg
ging (bij C). Hierdoor worden 4 scalaire onbekenden gelntroduceerd: 
ax, ay, Cy en de scalaire waarde mA van het inklemmoment. De hoofd
stelling van de statica toegepast op het gehele stelsel gee'ft: 

ax -fcosa=O;ay+cy -fsina=O; 
mA + 2.Acy +/cos a - (,1, + l)fsin a= 0. 

De oplegging schijnt dus statisch onbepaald te zijn. Niets is echter 
minder waar. We kunnen immers de hoofdstelling ook toepassen op 
elk van de componenten. Kiezen we hiervoor BC dan moeten we twee 
nieuwe onbekenden invoeren: de componenten bi2 en b~2 van de 
krachten die 1 op 2 uitoef ent. Zo komen we tot de vergelijkingen: 
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bP - f cos IX= O; b; 2 
+ Cy - f sin IX= O; 

(2A - 2)cy - fcos IX - (A. - l)fsin IX= 0, 

waarbij de laatste vergelijking verkregen is uit de overweging dat de 
momentvector in B nul is. In't geheel beschikken we nu over zes ver
gelijkingen voor onze zes onbekenden. Voor A, =P 1 hebben deze de 
oplossing: 

-f . (A - l)fsin IX - f cos IX. ax - COS IX, ay = , 
2(A. - 1) 

mA =(A, - l}f sin IX - (2A. - l)fcos IX . 

A. - 1 ' 

_ f cos IX+ (A - l)f sin IX. b12 f . 
Cy -

2
(A _ l) , x = COS IX, 

b; 2 = (A. - 1 }f sin IX - f cos IX . 

2(A. - 1) 

Hiermee zijn alle oplegreacties alsook de verbindingskracht in B 
gevonden. 
Is A= 1 dan is de opgave statisch onbepaald; de oplegging is locaal 
labiel. 

8 

2. In fig. 60 zijn de beide lichamen opgelegd door scharnieren; 1 is 
onbelast terwijl de uitwendige belasting van 2 de resultante F = 
[f, f*] heeft. Analytisch kunnen de oplegreacties A= [a, a*] en 
C = [c, c*] op dezelf de manier worden gevonden als in het voor-
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gaande geval. Eenvoudiger is een grafische oplossing. De beide 
krachten A en B21 die op I werken vormen een neutraal stelsel en 
hebben dus AB als drager. ·ook B12 heeft dus deze drager. Daar 
{B12, F, C} een neutraal stelsel is volgt hieruit dat de drage.r van C 
door het snijpunt van AB met de drager van F gaat. Van dit stelsel 
kan dus een krachtendriehoek AoA1A2 worden geconstrueerd en 
daarmee is het probleem opgelost. 

fig. 61 

3. Belangrijk is het geval dat I en 2 beide belast zijn; in fig. 61 zijn 
F 1 en F 2 de resultantes van deze belastingen. Langs analytische weg 
vindt men de oplegreacties A en C en de verbindingskracht in B 
weer op soortgelijke wijze als in de voorafgaande gevallen. Ook de 
volgende grafische oplossing ligt voor de hand. Bepaal, als in het 
vorige voorbeeld, de oplegreacties A1 en C1 in de veronderstelling 
dat alleen F 1 aanwezig is. Bepaal vervolgens de oplegreacties Az en 
C2 indien alleen Fz aanwezig zou zijn. De oplegreacties tengevolge 
van de werkelijke belasting zijn dan A·= A 1 + Azen C = C 1 + C 2. 
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In fig. 61 is de constructie volgens dit superpositiebeginsel uitgevoerd; 
het bewijs van de juistheid laten we aan de lezer over. 

fig. 62 

Een andere grafische oplossing is in fig. 62 aangegeven, waarin 
A1A2A3 een krachtendriehoek is van het stelsel {F1, F1}. Van {Fi} 
is tit2 een stangentweezijde waarvan de zijden door A en B gaan. 
Verder is u1u2 een stangentweezijde van {F2} waarvan de zijden 
door Ben C gaan. Om constructielijnen te sparen, zijn t1 en u1 langs 
dezelfde lijn door B gelegd, <loch essentieel voor de methode is dit 
niet. De poolfiguur behorende bij tit2 heeft P, als pool (P1A1//t1, 
P1A2//t2). Bescbouwt men alle stangentweezijden van {Fi} wier 
zijden door A en B gaan dan liggen de bijbehorende po/en op de lijn t 
door Pi evenwijdig met AB. Analoge betekenis hebben Pu en de lijn u 
door Pu evenwijdig met BC. Zij P het snijpunt van t en u. Met P 
als pool construeren we de stangenveelzijde s1s2s3 van {F1, F1} waar
van s1 door A gaat; dan gaan s2 en s3 opvolgend door Ben C. De zij
den s1, S3 en s2 zijn in deze volgorde de dragers van A, C en de ver
bindingskracht in B. Dit blijkt eenvoudig daaruit dat PA1A2 een 
(gesloten) krachtendriehoek is van het neutrale stelsel {A, Fi, B21}; 
PA i is dan ook een representant van a en LP is een representant van 
b21. Analoog zijn PA2 en A~ representanten van b12 enc. We heb
ben dit voorbeeld uitwat uitvoerig behandeld omdat het nogal eens 
voorkomt als dee! van uitgebreidere opgaven. Is alleen l in A door 
een scharnier met een gestel verbonden dan heeft het stelsel twee gra-
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den vrijheid; in de kinematica wordt deze combinatie een tweeslag 
genoemd. Voorzien van scharnieropleggingen in A en C heet de 
constructie in de statica een driescharnierboog. Ook in de dynamica 
komen gevallen voor waarbij de hierboven beschreven grafische 
oplossingen wel worden gebruikt. Alvorens hiervan een enkel 
voorbeeld te geven, de volgende beschouwing. Zij !/ een mechanisch 
stelsel bestaande uit punten Pi met positievectoren x; en massa's m;. 
We veronderstellen dat !/ beweegt ten opzichte van het assenstelsel 
Ox1x2X3. Op het tijdstip t werken op!/ uitwendige krachten waar
van {r, m} de krachtschroef is. Is Fi= {f;, ff} de totale op P; wer
kende kracht dan is f; = m{X.;. We voeren in de vectoren ti = -mi'x;. 
Dan is f; + t; = 0. Voor het stelsel !/ geldt dus: r + 1:t; = 0 waar
in het somteken de uit paragraaf 17 bekende betekenis heeft. Is 
D het impulsmoment van het stelsel ten opzichte van 0 dan is i> = 
m. Anderzijds is i> = 1:x; x m;x; = - 1:xi x t;. We stellen x; x t; = 
tr en voeren in de fictieve kracht Ti = [ti, tf) waarvan dus de dra
ger door P; gaat. Dan ism+ 1:tf = 0. Men noemt P; de op P; wer
kende traagheidskracht. Blijkbaar geldt op elk tijdstip t voor elk 
punt P; de betrekking F; + T; = 0. Stellen we: Lt; = r,, Lt"i = 
= m,, zodat dus { r,, m,} de krachtschroef van de traagheidskrachten 
kan worden genoemd, dan geldt voor het beschouwde stelsel !/: 
r + r, = 0, m + m, = 0. Op elk tijdstip vormen derhalve de uitwen
dige krachten te zamen met alle traagheidskrachten een neutraal stelsel. 
Hiema is een statische formulering van de dynamische wetten ge
geven. Hoe de traag)leidskrachten - die afhangen van de massa- en 
versnellingsverdeling - kunnen worden bepaald, laten we hier bui
ten beschouwing. Het bovenstaande is voldoende om de taal te 
verstaan waarin onderstaande opgave is gesteld . 

4. We beschouwen 4 starre staven 0, 1, 2, 3 die in Ao, A, Bo en B 
door (wrijvingsloze) scharnieren zijn verbonden. De stang AoBo is 
vast verbonden met een gestel (fig. 63). Het geheel heeft dan een 
graad van vrijheid en wordt in de kinematica een vierstangenmechanis
me genoemd. We veronderstellen dat gedurende de beweging van ait 
mechanisme op het tijdstip t de resultante van de op de staaf k wer
kende uitwendige krachten en traagheidskrachten Fk is (k = 1, 2, 3). 
Dit moet zo worden verstaan dat de scharnierkrachten op deze staaf 
niet tot de uitwendige krachten worden gerekend. Verder nemen we 
aan dat F 1 en F 2 gegeven zijn en dat van F 3 de drager bekend is. Als 
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Bo '3 fig. 63 

opgave stellen we het bepalen van F 3 en van de oplegreacties en ver
bindingskrachten. De oplossing vinden we door te bedenken dat de 
oplegreactie Ao en de kracht B32 die BoB in Bop AB uitoefent te za
men met Fi en F 2 een neutraal stelsel vormen. Zij zijn dus volgens 
een van de methoden van voorbeeld 3 te vinden waardoor bovendien 
de kracht A 12 = - A 2 i bekend wordt (fig. 63). De oplegreactie Bo, 
en de kracht F 3 vol gen nu daaruit dat {Bo, F 3, B23} een neutraal 
stelsel is. Met opgaven van deze soort krijgt men te maken in een 
deelgebied van de leer der mechanismen dat wel de kinetostatica 
wordt genoemd. Ook de volgende opgave, die we door alle staven 
massaloos te veronderstellen, geheel als evenwichtsopgave formule
ren, behoort eigenlijk tot dit terrein. 

5. Op de staven 1 en 2 van het vierstangenmechanisme AoABBo wer
ken gegeven krachten Fi en F2 = - Fi en op 3 de kracht F3 waarvan 
alleen de drager gegeven is (fig. 64). We veronderstellen dater even
wicht is. Dan is het krachtenstelsel {A, F 1, F 2, B32} neutraal. Daar 
{Fi, F2} een neutraal stelsel is, volgt hieruit dat AoB de drager is van 
A en B32; van het neutrale stelsel {A12, Fz, B32} gaan nu de dragers 
door een bekend punt. Daar Fz gegeven is, kan de (gesloten)krach
tendriehoek van dit stelsel worden geconstrueerd. Ook van bet neu
trale stelsel {B2 3, F 3, Bo} kan dan de krachtendriehoek worden ge-

fig. 64 



132 VERDEREVOORBEELDEN [VII-67] 

vonden (fig. 64). Het gehele krachtenspel is hiennee bekend. Voor 
het realtseren van de krachten F 1 en F 2 kan een veer worden gebruikt 
die in Pen Q aan l en 2 is bevestigd. Voor soortgelijke vraagstukken 
is door Hain een constructiemethode bedacht die onder de naam 
poolkrachtmethode bekend staat. De lezer die over een en ander details 
wenst, verwijzen we naar het werk van Hain [3]. 

In paragraaf 26 is al opgemerkt dat het beginsel van het virtuele ver
mogen zoals dit daar is uiteengezet voor uitbre~ding vatbaar is. We 
geven thans een kleine uitbreiding aan dit principe, door op te mer
ken dat het ook geldt voor mechanische stelsels die bestaan uit een 
eindig aantal starre !ichamen verbonden door wrijvingsloze scharnieren. 
Dit volgt direct daaruit dat de beide verbindingskrachten die ter 
plaatse van een scharnier optreden elkaars tegengestelden zijn en 
derhalve bij elke beweging van het stelsel een gezamenlijk vennogen 
nul hebben. Noodzakelijk voor evenwicht is dus dat het totale ver
mogen van de uitwendige krachten bij elke toelaatbare virtuele bewe
ging nu! is. Toelaatbaar is hierbij elke virutele beweging die ver
enigbaar is met de verbindingen en opleggingen. Het aldus uitge
breide beginsel kan soms met voordeel worden gebruikt voor het 
bepalen van oplegreacties. We geven een tweetal voorbeelden. 

6. Orie starre staven, bij C en D verbonden door scharnieren, zijn op
gelegd zoals in fig. 65 is aangegeven. Men ziet direct dat de opleg
ging stabiel is. Zij is ook statisch bepaald. Van links naar rechts ge
zien tellen de oplegreacties en de verbindingskrachten voor l + I + 
+ 2 + 2 + 1 + 2 = 9 onbekenden; de hoofdstelling van de statica, 
toegepast op elk van de staven, verschaft 3 x 3 = 9 vergelijkingen. 

B 
A 

fig. 65 

We wensen de oplegreactie E = [e, e*] te bepalen. Zij staat lood
recht op DE en heeft een zodanige waarde dat het stelsel in evenwicht 
verkeert als de roloplegging in E wordt weggenomen en door de uit
wendige kracht E wordt vervangen. Bij verwijdering van de genoemde 
roloplegging heeft het stelsel een graad van vrijheid: het kan een 
met de overige opleggingen compatibele beweging uitvoeren. Deze 
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bestaat daarin dat Clangs AG beweegt en Deen cirkel met middel
punt G beschrijft. De snelheid van C is hierbij langs AG gericht terwijl 
die van D loodrecht op GD staat (aan de genoemde cirkel raakt) . 
In de getekende stand is dus C de snelheidspool van het vast met CD 
verbonden vlak. Zij nu in deze stand v de snelheid van D. De snel
heden van E en de aangrijpingspunten zijn dan: 

b b 
VE= --v, 

a+b v1 = 2v, v2 = 2(a + b) v. 

Het gezamenlijk vermogen van de uitwendige krachten F 1 = [f 1, ff], 

F 2 = [f 2, ft] is d us I f1 v - e____l!!!_ + f2 bv = 0, waaruit vol gt : 
2 a+b 2(a+b) 

e = ~ (f1 + /2)+ f1a/2b. Het voordeel ~an de methode is duidelijk: 

voor bet berekenen van deze ene oplegreactie behoeven geen verge
lijkingen te warden opgesteld waarin onbekende krachten voorko
men die niet gevraagd warden. 

7. We beschouwen een stelsel bestaande uit 9 starre staven zodanig 
door scharnieren verbonden dat ze een zeshoek vormen met de drie 
diagonalen tussen telkens twee overstaande hoekpunten. Volgens 
(66.1) heeft deze staafconstructie 27 - 24 = 3 graden van vrijheid en 
is dus star. Door twee scharnierpunten A en B met een gestel te ver
binden, is de constructie vast ondersteund (fig. 66a). We veronderstel
len dat de uitwendige belasting van de constructie bestaat uit de krach
ten D en G waarvan de dragers door de hoekpunten D en G gaan. 
In de evenwichtstoestand is de vectorsom van de krachten die op elk 
van de scharnieren werken nul. In elk scharnierpunt werken drie 
krachten gericht langs de staven die in dit punt samenkomen en even
tueel een uitwendige kracht (zoals in D en G) of een oplegreactie 
(zoals in A en B). We wensen te bepalen de kracht S die de staaf EB 
op E uitoefent. Hiertoe nemen we de staaf EB weg en voeren in de 
krachten Sen - Smet drager EB. Er is'nu een graad van vrijheid. We 
veronderstellen dat bij een virtuele beweging van het stelsel de lood
rechte snelheid van G wordt voorgesteld door de vector GG •. Daar 
G bij zulk een beweging een vaste afstand behoudt tot A, valt GG. 
langs AG. De loodrechte snelheid CC. van C valt langs CB en kan 
warden geconstrueerd door op te merken dat G .c vi /GC. Op soort-
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gelijke wijze vindt men de loodrechte snelheid DDv van D. Ook de 
loodrechte snelheid EEv van E kan nu worden gevonden, daar DvEv 
//DE en GvEv/ /GE. Het vermogen van de kracht D is gelijk aan het 
inwendig produkt van D met de snelheid van D. Het is derhalve ook 
gelijk aan de scalaire waarde van het moment van D ten opzichte van 
Dv. Eenzelfde opmerking geldt voor het vermogen van G en S. 
Noodzakelijk voor evenwicht is dus (zie de figuur). 

IDl.d- ISl.e - IGl.g = O (67.1) 

Uit een figuur op schaal van de constructie met de uitwendige krach
ten kan ISi derhalve met behulp van (67.1) worden gevonden. 
Een variant op deze oplossing bestaat daarin dat men alle loodrechte 
snelheden tekent als vectoren met eenzelfde beginpunt 0. Dit is 
gedaan in fig. 66b waar OGv evenwijdig met AG doch overigens wille
keurig is. Het punt Cv is daardoor bepaald dat OCv/ /BV en GvCv/ JGC 
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is, enz. Beschouwt men OG.,C.,D.,E., als een star lichaam waarop in 
D.,, G., en E., de krachten D, Gen S werken, dan is (67.l) een van de 
evenwichtsvoorwaarden voor dit lichaam, dat in dit verband wel een 
Joukowsky-hefboom voor het gestelde probleem wordt genoemd. 
Ise = Odan levert (67.1) geen waarde voor ISi, tenzij IDl.d - IGl.g = 0 
in welk geval ISi elke waarde kan hebben. Het vraagstuk is nu statisch 
onbepaald. Dit·doet zich dan en alleen dan voor als Ev op BE ligt 
(fig. 67). Om na te gaan wanneer dit het geval is, voeren we de vol
gende snijpunten in {AG, BC} = Q, {BE, AD} = F, {GE, CD} = R 
en {GvEv, CvDv} = U. Dan zien we dat voor bet optreden van deze 
situatie nodig en voldoende is dat aan de beide volgende voorwaar
den is voldaan : 

Q 

6 CvUGv en 6 CRG zijn rechtstreeks gelijkvormig met Q als gelijk
vormigheidscentrum; 
6 DvUEv en 6 DRV zijn rechtstreeks gelijkvormig met F als gelijk
vormigheidscentrum. 
Gemak.k:elijk blijkt dat deze voorwaarden dan en alleen dan tegelijk 
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zijn vervuld als Q, Fen R op een lijn liggen. Nummeren we de schar
nierpunten, zoals in fig. 67 is aangegeven, dan komt deze voorwaarde 
erop neer dat van de enkelvoudige zeshoek 1234561 de snijpunten 
{ 12, 45} = Q, { 23, 56} = Ren {34, 61} = F van de paren overstaande 
zijden op een lijn liggen. Dit evenwel is volgens een zeer bekende stel
ling van Pascal de nodige en voldoende voorwaarde opdat de scharnier
punten op een kege/snede liggen. 
We komen dus tot de conclusie dat de constructie statisch onbepaald 
en locaal labiel is als de schamierpunten op een kegelsnede liggen. 
Opmerking. In fig. 66 is de staafconstructie opgelegd door middel 
van twee scharnieren. Dit is een statisch onbepaalde oplegging: de 
oplegreacties kunnen niet worden bepaald met behulp van de hoofd
stelling van de statica. Zouden we echter deze oplegreacties kennen 
dan kan met behulp van het principe van het virtuele vermogen de 
kracht die elke staaf op de schamieren aan zijn eindpunten uitoefent, 
worden gevonden. Zodra immers deze krachten voor de staaf BE 
bekend zijn, kan men ze voor de overige staven vinden door zes maal 
toe te passen dat de krachten die op een schamier werken de vector
som nul moeten opleveren. In deze zin kan men dus een statisch be
paald vraagstuk spreken. Men kan dan ook dikwijls deze opgave 
als inwendig statisch bepaald, doch uitwendig statisch onbepaa/d ge
kwalificeerd zien. Wordt een van de schamieropleggingen door een 
roloplegging vervangen dan is de opgave inwendig en uitwendig sta
tisch bepaald. Bij dit alles is verondersteld dat de schamierpunten 
niet op een kegelsnede liggen. Is dit wel het geval dan is het stelsel in 
elk geval inwendig statisch onbepaald, doch kan natuurlijk zowel 
uit)Vendig statisch bepaald als statisch onbepaald zijn. 

68 Vraagstukken 

1. Twee even lange in alle opzichten gelijke homogene staven AB 
en BC zijn in B scharnierend aan elkaar bevestigd; AB is in A schar
nierend met een vast punt verbonden en BC rust in Cop een ruw 
horizontaal vlak. Het vlak ABC is vertikaal en de staven zijn onder
worpen aan de zwaartekracht. In de stand die in fig. 68: l is weer
gegeven, is er evenwicht en BC is op het punt uit te glijden. Construeer 
de wrijvingshoek bij C. 
2. Een homogene staaf steunt met het uiteinde A tegen een hellend 
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c 

vlak n en met het uiteinde B tegen een cilinderoppervlak. De beschrij
venden van de cilinder zijn evenwijdig met de snijlijn van n en het 
horizontale vlak (fig. 68.2). Er is geen wrijving in A en B. De staaf 
is onderworpen aan de zwaartekracht en is in elke stand in evenwicht. 
Welke vorm heeft het cilinderoppervlak? 

fig. 68.2 

3. AB en BC zijn twee homogene rechte staven met gewichten 2G en 
G. De lengte van beide staven is/. Zij zijn in B schamierend verbon
den en in A en C scharnierend opgehangen aan twee even hoog gele
gen vaste punten op een afstand I J2 van elkaar. Bereken de schar
nierkrachten. 



VIII Snedegrootheden bij staafconstructies 

69 Eenheden 

In de hoofdstukken II en III zijn als grondbegrippen ruimte, tijd en 
massa ingevoerd. Om hiermee in de techniek te kunnen werken, moe
ten afstand, tijdsduur en hoeveelheid massa worden gemeten. Het 
meten van een physische grootheid komt daarop neer dat zij wordt 
vergeleken met een gelijksoortige grootheid die eens voor al tot een
heid gekozen is. De eenheden die voor de fundamentele grootheden 
lengte, tijd en massa worden gebruikt heten grondeenheden. Het vast
stellen van internationaal aanvaardbare grondeenheden is een zaak 
waarmee verscheidene internationale organisaties bemoeienis heb
ben. De eindbeslissing is in handen van de Conference Generale des 
Po ids et Mesures die ongeveer eens in de zes jaar wordt gehouden. 
De eenheid van lengte is de meter (symbool: m). In 1875 is deze vast
gesteld als de afstand bij 0°C tussen twee evenwijdige merkstrepen 
aangebracht op een staaf van platina-iridium die bewaard wordt in 
het Bureau International des Poids et Mesures (chateau de Breteuil) te 
Sevres. In de laatste decennia is de nauwkeurigheid waarmee lengte
metingen kunnen worden uitgevoerd zo groot geworden dat deze 
definitie van de meter niet meer voldoet. Hij is thans gedefinieerd als 
een lengte die gelijk is aan een vastgesteld aantal malen de golflengte 
van een wel omschreven spectraallijn. Om precies te zijn: 1650763,73 
maal de golflengte in het luchtledig van de ongestoorde overgang 
2p10~5ds bij Krypton 86. 
De eenheid van massa is de kilogram (symbool: kg). Het is de massa 
van een blok platina dat even eens bewaard wordt in het bovenge
noemde bureau te Sevres. 
De eenheid van tijd is de seconde (symbool: s). Oorspronkelijk werd 
deze gedefinieerd als het 31556925,9747-ste deel van het tropisch 
jaar 1900. Een tropisch jaar is de tijd die verstrijkt tussen twee op
eenvolgende doorgangen van de zon door het lentepunt. Deze tijd 
is niet constant; vandaar dat het voor de definitie gebruikte tropische 
jaar nauwkeurig moet worden gespecificeerd. Dit heeft tot gevolg dat 
deze definitie de seconde tot een fictieve eenheid stempelt: zij is niet -
zoals meter en kilogram - reproduceerbaar omdat we nu eenmaal 
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het voor haar vaststelling gebruikte jaar niet over kunnen doen. Men 
gebruikt dan ook sedert kort voor de seconde evenals voordemeter, 
een definitie gebaseerd op een atomair proces. Hierbij wordt de 
seconde vastgelegd als de tijdsduur van 9 192 631 770 perioden van de 
straling overeenkomende met de overgang tussen twee hyperfijn
niveaux van de grondtoestand van het atoom cesium 133. 
De eenheden voor grootheden die uit de fundamentele grootheden 
kunnen word en af geleid, heten afgeleide eenheden; zij word en gede
finieerd met behulp van de drie grondeenheden m, kg eri s. De een
heden die men zo verkrijgt, behoren tot het S!-stelsel (SI = Systeme 
International d'Unites). Vail dit stelsel zijn de volgende eenheden 
voor ons van belang. De eenheid van snelheid is de snelheid van een 
eenparige beweging waarbij in elke seconde een afstand van een meter 
wordt doorlopen (symbool: m/s; meter per seconde) . 
De eenheid van versnelling is de versnelling van een eenparig versnel
de rechtlijnige beweging waarbij de snelheid elke seconde met 1 m/s 
toeneemt (symbool: m/s2

; meter per seconde kwadraat). 
De eenheid van kracht is de newton (symbool: N); dit is de kracht die, 
werkend op een massa van 1 kg, hieraan een versnelling geeft van 
I m/s2

. 

De eenheid van arbeid is de joule (symbool: J); het is de arbeid van een 
kracht van 1 N waarvan het aangrijpingspunt zich 1 m in de zin van de 
kracht verplaatst Als eenheid van vermogen geldt het vermogen van 
lJ /s; deze eenheid heet de watt (symbool: W). 
Een kracht per eenheid van oppervlakte heet een druk of een span
ning, afhankelijk van de zin van de kracht; de eenheid is de newton 
per m 2 (symbool: Nm- 2) en wordt de pascal genoemd. 
De norm van de momentvector van een kracht F in een punt A is 
gelijk aan de norm van F vermenigvuldigd met de afstand van A 
tot de drager van F. Als eenheid voor de norm van de momentvector 
neemt men dan ook de newtonmeter (symbool: Nm). 
In de statica wijkt men vaak van het SI-stelsel af. In plaats van de new
ton gebruikt men dan als eenheid van kracht het gewicht van de stan
daard die in het SI-stelsel dient om de eenheid van massa vast te leg
gen. Deze eenheid van kracht heet de kilogramkracht (symbool: 
kgf; de f is van force). Blijkbaar geeft een kilogramkracht aan de 
eenheid van massa een versnelling van g m/s2 (g is de versnelling van 
de zwaartekracht). Hieruit volgt dat 1 kgf = gN. De kgf is dus een 
eenheid die niet overal op aarde dezelf de grootte heeft. Vo or toe pas-
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sing in de statica is dit geen groot bezwaar. Aangepast aan de kgf 
wordt als eenheid van arbeid de kilogrammeter (symbool: kgm) 
gebruikt; de definitie hiervan zal de lezer zelf kunnen bedenken. We 
zu/len in dit boek steeds het Sl-stelsel gebruiken. 

70 Snedegroothedeo 

Zij L een star lichaam dat in evenwicht is, onder de werking van een 
stelsel % van uitwendige krachten waartoe we ook de oplegreacties 
rekenen. We beschouwen een vlak n dat het lichaam in twee stukken 
L1 en L2 verdeelt. Het stelsel gevormd door de krachten van % 
die op L werken, noemen we .Yt"i (i = l, 2). We veronderstellen dat 
%1 en %2 disjunct zijn. De vereniging van %1 en %2 is dan % en 
dit is een neutraal stelsel. Daar L1 in evenwicht verkeert, zal L2 op L1 
ter plaatse van de doorsnede van n en Lop L1 krachten uitoefenen die 
een stelsel %21 vormen dat, verenigd met %1 een neutraal krachten
stelsel oplevert. Daar ook de vereniging van %1 en %2 een neutraal 
stelsel is, besluiten we dat %21 statisch equivalent is met %2. De lezer 
zij er op gewezen dat de krachten van het stelsel %21 voor het lichaam 
L inwendige, voor het lichaam L1 daarentegen uitwendige krachten 
zijn. Reductie van %2 op een punt A van de doorsnede van n en L 
levert een kracht R waarvan de drager door A gaat en een koppel K. 
Het stelsel {R, K} is statisch equivalent met %21. Onze conclusie dat 
het stelsel %21 van inwendige krachten statisch equivalent is met 
een kracht en een koppel zegt niets over de wijze waarop deze krachten 
over de d£Jorsnede verdeeld zijn. De statica alleen kan hierover geen 
opheldering verschaffen. Men noemt R en K wel snedegrootheden ; 
zij vertegenwoordigen zes scalaire grootheden bij een driedimen
sionaal en drie bij een vlak probleem. 

71 Dwarskracht en buigend moment 

We beschouwen een rechte staaf of balk, horizontaal geplaatst en 
bij A en B opvolgend opgelegd door middel van een schamier en een 
roloplegging. Verondersteld wordt dat de doorsnede van de balk 
met een vlak loodrecht op de lengterichting (normaald£Jorsnede) 
overal dezelfde is en een vertikale as van loodrechte symmetrie bezit. 
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De zwaartepunten van de normaaldoorsnede liggen dan op een hori
zontale rechte (de as van de balk). Het verticale vlak door deze as is 
een vlak van loodrechte symmetrie van de balk en, zoals we verder ook 
nog zullen aannemen, van de opleggingen. In fig. 68 is dit vlak als 
tekenvlak gekozen; de lijn AB stelt de as van de balk voor. Bovendien 
is hier verondersteld dat de roloplegging zo is aangebracht dat zij 
alleen een vertikale reactie kan leveren. We voeren een orthonormaal 
rechts assenstelsel Oxyz in waarvan de oorsprong in A valt, de positie
ve x-as van A naar B gericht is en de positieve z-as naar boven wijst. 

z 

In de figuur is dus de positieve zin op de y-as van de beschouwer af 
gericht. Omtrent de uitwendige belasting veronderstellen we dat zij 
statisch equivalent is met een krachtenstelsel .Y( in het Oxz-vlak be
staande uit krachten (waaronder ook krachtelementen kunnen zijn) 
waarvan de dragers evenwijdig zijn met de z-as. Tot .Y( zullen we 
ook rekenen de oplegreacties in A en B; hun dragers zijn beide even
wijdig met de z-as (waarom ?). Zij C(x, 0, 0) een punt van AB; C is 
dus het zwaartepunt van de door C gelegde normaaldoorsnede van 
de balk. Het deelstelsel van .Y( waarvan de dragers liggen in de strook 
begrensd door de vertikalen in C en B (de grenzen meegerekend) 
noemen we .Y(1. Bij reductie van .Y(1 op het punt C vinden we een 
kracht D(x) en een koppel K met momentvector M(x). De drager 
van D(x) is de lijn door C evenwijdig met de z-as; als drager van M(x) 
kan worden genomen de lijn door C evenwijdig met de y-as. Men 
noemt D(x) de schuifkracht of dwarskracht in de normaaldoorsnede 
door C. Deze kracht is bij een vervormbare balk verantwoordelijk 
voor de vormverandering die afschuiving wordt genoemd. Het koppel 
K heet het buigend koppel; bij een vervormbare balk veroorzaakt het 
buiging [2 biz. 132]. Zijn ezen ey de eenheidsvectoren die de positieve 
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zin op de z-as en de y-as aanwijzen dan is: 

D(x) = D(x) ez en M(x) = M(x) ey. (71 .1) 

D(x) en M(x) zijn de scalaire waarden van de snedegrootheden; men 
noemt M(x) het (inwendig) buigend moment. Kennis van D(x) en 
M(x) is van belang om te kunnen beoordelen of een balk die op een 
bepaalde wijze wordt belast overal voldoende weerstand kan bieden, 
dus of hij, populair gezegd, hiervoor sterk genoeg is. In de regel is het 
voldoende hierbij alleen rekening te houden met de grootte van het 
buigend moment. 
Geven we differentiatie naar x met een accent aan dan volgt uit para
graaf 44 direct dat tussen dwarskracht en buigend moment de betrek
king 

M'(x) = D(x) (71.2) 

bestaat, met dien verstande dat Min elk punt (x, 0, 0) waar een punt
last fez optreedt een linker- en een rechterafgeleide heeft waarvoor 
geldt 

M;.(_x) = Ml(x) - f = D(x). (71.3) 

De lezer overtuige zich ervan dat de tekenverschillen tussen (71.2) en 
(71.3) enerzijds en (44.2) en (44.3) anderzijds het gevolg zijn van de 
ietwat verschillende keuzen van het assenstelsel. In de volgende para
graaf geven we enkele voorbeelden van het verloop van de functies 
D(x) en M(x) voor rechte balken bij verschillende uitwendige belas
tingen. 

72 V oorbeelden van dwarskrachten- en momentenlijnen 

I. Voor het in fig. 69 getekende belastingsgeval waarbij de krachten 
in kilonewtons (lkN = 103N) zijn opgegeven, is de oplegreactie in B 
bepaald op 3kN (door de som van de momenten ten opzichte van A 
nul te stellen); die in A is dan 5 - 3 = 2kN. De grafiek van D(x) 
(de dwarskrachtenlijn) is nu gemakkelijk te tekenen (lengteschaal: 
I cm = I m; krachtenschaal : I cm :::; IkN). Met behulp van (71.2) 
kan hieruit de grafiek van M(x) (de momentenlijn) worden gevonden; 
in de figuur is dit de onderbroken lijn. Duidelijk is: waar de dwars
krachtenlijn een sprong maakt, vertoont de momentenlijn een knik. Een 
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uiterste waarde van het buigend moment treedt op waar de dwars
krachtenlijn de nullijn snijdt. In de figuur is <lit in de doorsnede onder 
F 2; hier is de absolute waarde van <lit moment 7kNm. Voor de sterkte
berekening is <lit bedrag maatgevend_; de bedodde doorsnede wordt 
dan ook soms de gevaarlijke doorsnede genoemd. Een ietwat meer 
grafisch ingestelde methode ter bepaling van de momenten lijn is de 
volgende. Construeer van het neutrale stelsel {RA, Fi , Fi, F3, RB} 
een krachtenveelhoek AoA1A2A3A4Ao en kies een pool P, zodanig 
<lat AoP loodrecht op A 1A4 staat en de zin aanwijst van de positieve 
x-as. Construeer nu met behulp van deze poolfiguur de stangenveel
zijde sos1s2s3S4Ss (so en ss vallen langs dezelfde horizontale lijn). Ook 
deze veelzijde kan als momentenlijn worden beschouwd en wel voor 
de momentenschaal 1 cm = H kNm waarin H de poolafstand is (in 
de figuur is H = 4 cm). De lezer vergelijke het behandelde in para
graaf 44, in het bijzonder (44.6). 
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2. In fig. 70 is hetzelfde belastingsgeval nog eens voorgesteld met dit 
verschil echter dat op de balk midden tussen de dragers van F 2 en F 3 

nog een uitwendig koppel werkt met moment lOkNm. De reactie in 
Bis nu 4kN en die in A dus lkN. Dwarskrachten- en momentlijn zijn 
geconstrueerd met dezelfde schaalgetallen als in de vorige figuur. On
der de doorsnede waar het uitwendig koppel werkt, treedt in de mo
mentenlijn een sprong op. 

3. Van de balk met overstekende belaste delen is in fig. 71 een pool
figuur met bijbehorende stangenveelzijde van de uitwendige belas
ting getekend. Vanaf de gebroken nullijn C' A' B' D' kan men het in
wendig buigend moment aflezen. Wanneer men de figuur gebruikt 
om te constateren dat dit moment maximaal is in de doorsnede bij B, 
kan het uit de numerieke gegevens worden bepaald op4 x 3 = l 2kN m. 

4. In fig. 72 is een balk getekend met als uitwendige belasting punt
lasten en een gelijkmatig verdeelde belasting van lkN/m over het 
dee! DF. De oplegreacties in A en B blijken 3kN te zijn. De dwars-
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krachtenlijn is eenvoudig te construeren. Het dee! onder de gelijk
matig verdeelde belasting is hellend en vertoond onder de doorsnede 
E een sprong van lkN naar boven. Onder de doorsnede Sop een af
stand van 5 m van A passeert de dwarskrachtenlijn de nullijn. Hier is 
de absolute waarde van het buigend moment maximaal en we! 
12 - 1 - 2 = 9kNm. 
Ten overvloede is ook nog de momentenlijn geconstrueerd. Hierbij is 
de volgende methode gebruikt. Het dee! van de gelijkmatig verdeelde 
belasting tussen den de drager e van F 2 is statisch equivalent met een 
kracht G1 van 3kN waarvan de drager z1 de vertikaal is door het 
zwaartepunt van <lit dee!. Het dee! tussen e enf is statisch equivalent 
met een kracht Gz van lkN met z2 als drager. Van het neutrale stelsel 
{RA, Fi, G1 , Fz, Gz, RB} is met behulp van een poolfiguur de stangen
veelzijde sos1s2S3S4Ssso geconstrueerd. Dit is de momentenlijn voor 
genoemd krachtenstelsel en zij geeft op de verticalen d, e en f het juiste 
inwendig buigend moment voor de werkelijke belasting te zien evenals 
in het dee! buiten de door d enf begrensde strook. Tussen den e evenals 
tussen e enfverloopt de momentenlijn voor de werkelijke belasting 
parabolisch. De paraboolboog p1 van D' naar £ ' raakt in D' aan s2 
en in E' aan s3; het dee! p2 in de strook tussen e en/raakt in E'en F' 
opvolgend aan S4 en so. De lezer moge deze bijzonderheden met 
behulp van het in paragraaf 44 behandelde volledig verklaren. De 
parabool waarvan p1 dee! uitmaakt, heeft natuurlijk S als symme
trie as. 
Opmerking. Bij bovenstaande constructie is de gelijkmatig verdeelde 
belasting in twee delen gesplitst die bij de doorsnede waar de puntlast 
werkt bij elkaar aansluiten. Werken er twee of meer puntlasten op een 
dee] van de balk <lat ook een verdeelde belasting draagt, dan zal de 
laatsgenoemde belasting op overeenkomstige wijze als hierboven in 
meer dan twee stukken worden verdeeld. Elk stuk wordt dan ver-

fig. 73 
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vangen door de puntlast waarmee bet statisch equivalent is. Ook 
wanneer een deel van de balk (of de gehele balk) uitsluitend een ver
deelde belasting draagt, kan de bovenstaande werkwijze worden 
toegepast (fig. 73). Zij is nuttig indien men een nauwkeurige con
structie van de momentenlijn verlangt, een overigens wel zeer theo
retisch geval. 

73 Dwarskrachten- en momentenlijn van een Gerberligger 

Een horizontale belaste balk op n> 2 steunpunten, waaronder een 
scharnier- en n - I rolopleggingen, plaatst ons wat de berekening van 
de oplegreacties betreft voor een statisch onbepaald probleem. Het 
kan statisch bepaald worden gemaakt door in de balk op geschikte 
plaatsen (wrijvingsloze) scharnieren aan te brengen. Door x schar
nieren wordt de balk in x + I starre delen verdeeld. Op elk van deze 
delen kan men de hoofdstelling van de statica toepassen. Dit geeft 
3x + 3 vergelijkingen voor de oplegreacties en de verbindingskrach
ten die te zamen n + 1 + 2x scalaire onbekenden vertegenwoordigen. 
Voor het statisch bepaald zijn, is dus nodig: 3x + 3 = n + 1 + 2x 
of x = n - 2. Er dienen op doelmatige wijze n - 2 scharnieren te 
worden aangebracht. Men heeft dan een ligger met zwevende steun
punten verkregen; met de zwevende steunpunten zijn de scharnieren 
bedoeld. Naar de duitse ingenieur die deze Jiggers veelvuldig gebruik
te, wordenzij ook Gerberliggers genoemd. Inparagraaf 67, voorbeeld6 
hebben we reeds een vraagstuk over zulk een ljgger opgelost. We 
wensen thans voor het in fig. 74 weergegeven geval alle oplegreacties te 
te berekenen. Het principe van de oplossing is eenvoudig. We denken 
de scharnieren weg en stellen voor de aldus verkregen stijve Jigger 
twee vergelijkingen (de horizontale componenten zijn alle nu!) voor 
de oplegreacties op : 

RA+ RB+ RE+ RF= 3, !ORF+ 8RE +RB= 5 + 18. 
(73.1) 

Deze vergelijkingen vullen we aan met de twee die uitdrukken dat het 
inwendig buigend moment in de doorsneden waar de scharnieren zijn 
aangebracht, nu/ is. Dit leidt tot: 

(73.2) 
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.Fi fi 
c 1kN D 2kN 

3 

fig. 74 

We vinden: RF= 0,5kN, Rt= 2kN, RB= 2kN, RA= -1,SkN. 
Daar bij de oplossing is aangenomen dat de oplegreacties alle naar 
boven gericht zijn, betekent de negatieve uitkomst voor RA dat in A 
de oplegreactie naar beneden is gericht. We laten deze oplossing ver
gezeld gaan van een grafische. Het krachtenstelsel {Fi, Fz, RF, RE, 
RB, RA} heeft een gesloten krachtenveelhoek en een gesloten stangen
veelzijde sosis2s3s4SsS6 waarvan we met behulp van een poolfiguur 
so,_s i en s2 kunnen construeren. Daar het inwendig moment in C en D 
nu! is, gaat S4 door de pun ten Ci = so Ile en Di = silld. De zijde s3 
verbindt de punten Ei = S41le en Fi = s2rif, terwijl so de verbin
dingslijn is van sillb = Bi en Solla = Ai . De verdeelstralen 3//s3, 
4/ /s4 en 5/ /s5 verschaffen de oplegreacties. In de figuur is ook nog de 
momentenlijn (met horizontale nullijn) afgeleid uit de stangenveel
zijde. 
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74 lndirecte belasting 

De belasting van een brugdek wordt door een constructie van langs
dragers en dwarsdragers overgebracht op de hoof dliggers van de 
brug. In fig. 75 zijn een langsdrager CD, een aantal dwarsdragers en 
een hoof dligger weergegeven. Op de langsdrager werken een aantal 
vertikale krachten Fi, ... , F4. In eerste benadering kan warden aan
genomen dat de langsdrager opgelegd is op de dwarsdragers en deze 
op hun beurt op de hoofdligger. We vragen naar de krachten P1, .. , Ps 
die door de dwarsdragers tengevolge van de directe be lasting Fi, .. , F s 
op de hoofdligger worden uitgeoefend. Het stelsel {P1, .. , Ps} beet de 
indirecte belasting van deze Jigger. De oplossing is eenvoudig. Met 
behulp van een poolfiguur kan een stangenveelzijde s1SzS3S4Ss van 
de directe belasting worden geconstrueerd. De zijden hiervan snij-

5 

fig. 75 
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den de vertikalen ter plaatse van de dwarsliggers in Cr, Gi, Hi, Ki, 
Li en Di, de hoekpunten van de veelzijde tit2l3f4f5 . Verdeelstralen 
1, 2, 3, 4, 5 opvolgend evenwijdig met de zijden hiervan geven de in
directe belasting. De lezer overtuige zich van de juistheid van een en 
and er. 

75 Mobiele belasting 

In alle tot dusver besproken gevallen is verondersteld dat de uitwen
dige be lasting in rust is, dat wil zeggen steeds dezelf de plaats op de 
Jigger (of een andere constructie) blljft innemen. Het komt echter 
vaak voor dat een laststelsel zich Ian gs de constructie verplaatst; in dit 
geval spreekt men van mobiele belasting. De Jiggers van een verkeers
brug of een spoorbrug worden bljvoorbeeld mobiel belast door het 
passerende verkeer. Bij mobiele belasting van een Jigger zijn de steun
puntsreacties, de dwarskracht en het buigend moment in een be
paalde doorsnede afuankelljk van de plaats van het laststelsel. Voor 
de sterkteberekening is het dan van belang te weten in welke standen 
van het laststelsel de genoemde grootheden, die te zamen met nog 
andere, zoals trekkracht en zakking, de verzamelnaam invloeds
grootheden dragen, uiterste waarden aannemen. Van een uitvoerige 
behandeling van deze problemen kan in het bestek van dit boek geen 
sprake zijn. We bespreken ons daarom tot enkele opmerkingen over 
de uiterste waarden van het buigend moment bij mobiele belasting. 
Om te beginnen beschouwen we een horizontale Jigger met lengte I 
waarop een vertikale kracht werkt die dezelfde zin heeft als ez en een 
grootte heeft van IN. De drager van deze kracht snljdt AB in het 
punt X(x, o) (fig. 76). Het buigend moment me in de doorsnede ter 
plaatse van het punt C(c,O) is dan : 

me= 

1-c 
--x (O~x~c); 

I 
c 

c - -x (c~x~l). 
I 

(75. l) 

De gebroken lijn Ai C iB i is de grafiek van dit moment als functie van 
x; zij wordt de invloedslijn voor het moment in C genoemd. 
We veronderstellen nu dat zich op de Jigger een laststelsel {Fi , F2, . ., 
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f, 

fig. 76 

F n} van vertikale puntlasten bevind t. Zij F k = [ - /Jc{!z, ff] waarin 
fi > 0; de drager van F k moge de bovengenoemde invloedslijn snijden 
in het punt (xk, yk), waarin k = 1, .. , n en x1 <x2< ... <xn. Het bui
gend moment in C tengevolge van deze belasting is dan 

n 

Mc = - L fkYk· (75.2) 
k= 1 

We zullen aannemen dat geen van de puntlasten zich in C bevindt. 
Van de krachten met dragers in de strook tussen A en C zullen we 
zeggen dat ze links van C liggen. Hun vectorsom geven we met - r1ez 
aan, waarin r1 > 0; we noemen r1 de to tale be lasting links van C. Over
eenkomstige betekenis h~eft r,, de totale belasting rechts van C. Wan
neer het laststelsel mobiel is, zal bij een verplaatsing Xk overgaan in 
Xk + h (k = 1, .. , n); hierbij nemen we I h I# 0 zodanig dat noch de 
totale belasting links van C, noch die rechts van C door de verplaatsing 
is veranderd. De ordinaten links van C ondergaan door de verplaat
sing volgens (75.1) de verandering (! - c)h/l en die rechts van C de ver
andering - ch/I. Bijgevolg ondergaat de absolute waarde van het 
buigend moment de verandering 
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We schrijven hiervoor: 

L1 = hye (g1 - g,), (75.3) 

waarin Ye de ordinaat van de invloedslijn ter plaatse van C is en 
g1 = r1/c en g, = r,/(1- c) de gemiddelde belastingen links' en rechts 
van C genoemd warden. Uit (75.3) blijkt nu: is g1 > g, dan is L1>0 
voor h > 0; dit betekent dat de absolute waarde van het buigend mo
ment toeneemt als de last naar rechts beweegt en zolang g1>g,. We 
kunnen het laststelsel steeds een beginpositie geven, zodanig dat aan 
deze ongelijkheid voldaan is. Hiertoe behoeven we het slechts met de 
drager van Fn tussen a en c op de ligger te plaatsen - waarbij dan 
misschien de rest van het laststelsel zich nog niet op de ligger beviadt -
en het vervolgens van A naar B te schuiven. De lezer mag hierbij den
ken aan een locomotief die een spoorbrug oprijdt; het laststelsel be
staat dan uit de wieldrukkrachten. Zolang bij de boven omschreven 
gang van zaken geen enkele puntlast C gepasseerd is, blijft aan g, >g, 
voldaan, zodat IM I toeneemt. Het verschil g1 - g, kan dan en alleen 
dan af nemen doordat een puntlast het punt C passeert. Afname van 
het verschil heeft immers ook stellig niet plaats wanneer er puntlasten 
zijn die bij B de ligger verlaten. Uit een en antler trekken we de con
clusie: in een bepaalde doorsnede C is de absolute waarde van het bui
gend moment maximaal als. er een punt last Fe van het stelsel boven C 
staat. Deze puntlast is gekarakteriseerd door de volgende eigenschap: 
wordt Fe tot de belasting op AC gerekend dan is g1 > g,, wordt zij tot de 
belasting op CB gerekend dan is g1<g,. 

fig. 77 

Voor een zeer eenvoudig getallenvoorbeeld kunnen de gegevens uit 
fig. 87 warden afgelezen. Hierin is AC:CB = 1 :2 terwijl de totale 
belasting 12kN bedraagt. Bijgevolg is gz = g, als zich op AC een 
totale last van 4kN bevindt. Deze situatie is niet mogelijk. De absolute 
waarde van het buigend moment in C is maximaal als de last van 



[VIIl-76] HET ALLERGROOTSTE BUIGEND MOMENT 153 

4kN zich boven C bevindt. De oplegreactie in B is dan (9 + 16 + 
+ 11+18):12 = 4,5kN, terwijl M~ = 3 + 6 - 36 = -27kNm. 
We brengen een kleine wijziging in de gegevens aan door de eerste en 
tweede puntlast (van links af ·gerekend te verwisselen (fig. 78). In 
<lit geval heeft IMcl de maximale waarde als de tweede last (3kN) zich 
boven C bevind t. 

4kN 3kN 
2kN 

1kN 

B 

c 
3 1.5 0.5 6 

fig. 78 

In <lit geval is Mc= - 26,33kN en behoudt deze waarde zolang g1 = 
gr, dus tot de last van 4kN boven C staat. Bij verdere beweging naar 
rechts neemt IMcl af. 

76 Het allergrootste buigend moment 

Bij de beweging van een laststelsel over een ligger is het van belang te 
weten in welke doorsnede het grootste buigend moment optreedt. 
We gebruiken de notaties van de vorige paragraaf en veronderstellen 
<lat de bedoelde doorsnede bij het punt (x, 0) ligt. Opdat in deze door
snede de absolute waatde van het buigend moment het allergrootst is, 
dient een van de lasten van het mobiele stelsel zich boven deze door
snede te bevinden. Zij Xm het kleinste van de getallen x1 , .. , Xn <lat 

n n 

groter is dan x. We stellen l,fk '= r en l,fk = rr (fig. 79). Dedra-
k=m k=l 

ger van de resultante van het stelsel {F1, ., Fn] moge door (x + p, 0) 
gaan en die van de resultante van het stelsel [Fm, .. , Fn} door (x + q,O) . 
Hierin zijn p en q niet afhankelijk van x. De oplegreactie in B is nu: 

c ,, t 
~~ ....... ~-(-x.~~)~~(-x+~p-,O-)~~(x~+-Q.-0-)~~~~~~~:.B._ 
fig. 79 

I 
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r(x + p)(l en voor de absolute waarde van het buigend moment in 
C vindt men: r(x + p) (I - x)(l - r,.q. Deze functie van x heeft voor 
x = xo = 1 / 2 (/- p) een uiterste waarde. Opdat onder een last van 
het laststelsel de allergrootste waarde (het maximum maximorum) 
van het buigend moment optreedt, is noodzakelijk dat de drager van deze 
last en die van de resultante van het laststelsel symmetrisch liggen ten 
opz ichte van het midden van de ligger. Voldoende is deze voorwaarde 
niet: het laststelsel moet bovendien nog een positie innemen waarbij 
aan de voorwaarde van de vorige paragraaf is voldaan. 
Voor het laststelsel van fig. 77 ligt de drager van de resultante midden 
tussen de uiterste lasten. Het maximum maximorum treedt op in de 
doorsnede C zo gelegen dat AC = 5,75 terwijl de last van 4kN zich 
daar bevindt (fig. 80) Men vindt IMcl = 30062,5 Nm. 

3 

A 

4.75 

fig. 80 

4 
I 
I 
11.5 

2 3 

77 Voorbeelden van algemenere belastingsgevallen 

8 

6 T 

Bij de wijze van belasting die we tot nu toe hebben besproken, werd 
de balk of Jigger alleen belast op buiging en afschuiving. Wanneer de 
belasting wel in het vertikale symmetrievlak werkt doch een compo
nent heeft langs de staafas wordt de balk bovendien belast op trek 
of druk. In fig 8 la is elke doorsnede tussen A en C behalve door een 
dwarskracht en een buigend moment belast door een trekkracht van 
lkN en in fig. 8lbdooreendrukkracht van lkN. De belastingkan ook 
liggen in verschillende vlakken door de as van de staaf. In fig . 82 
is een drijfas weergegeven die in A en D door twee kussenblokken 

A ! ! A 2 :l ii 
60° 

.B.. a b 

fig. 81 
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wordt ondersteund In B en C werken hierop twee puntlasten Fi en 
F1 loodrecht op, doch in verschillende vlakken n1 en n2 door de hart
lijn; deze vlakken maken een hoek a. met elkaar. De beide vlakken zijn 
om de hartlijn in het vlak van tekening gewenteld. Met behulp van 
een poolfiguur (pool Pi) is voor Fi de stangenveelzijde AiBiDi ge
construeerd. Vervolgens is met dezelfde poolafstand (via een hulp
pool P'i) een stangenveelzijde voor F 2 geconstrueerd die de zijde 
AiD1 met de eerste stangenveelzijde gemeen heeft (A1C2Di). De ge
bruikte Pi en P2 zijn aan verschillende kanten van de krachtenveel
hoek gekozen. De beide stangenveelzijden kunnen nu gebruikt wor
den om de absolute waarden van de momenten van de buigende kop
pels in ni en n2 af te lezen. Men spreekt in dit geval van belasting op 
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dubbele buiging. Zijn mi en m1 de bovenbedoelde waarden voor een 
zekere normaaldoorsnede dan is (mr + m~ + 2m1 m1 cos a)112 

= m 
de absolute waarde van het moment van het resulterend koppel. 
De figuur geeft aan hoe dit voor elke doorsnede (en op dezelfde schaal 
als mi en m1) geconstrueerd kan worden. Afgepast van een horizon
tale nullijn krijgt men A3B3C3D3 als momentenlijn voor het resu/
terend moment. Hiervan zijn de delen A 3B3 en C3D3 recht (waarom ?) ; 
het dee! B3C 3 is gebogen. Dit blijkt als volgt. Voor een doorsnede tus
sen Ben C en op een afstand x van A is: mi = ki(/ - x) en m1 = k1 x 
waarin kt en ki positieve constanten zijn. Bijgevolg is m 2 = 
kr (/ - x)2 + Hx2 + 2k1kix(l - x) cos a, of 

m 2 
= (kt+ k~ - 2k1ki cos a)x2 - 2ktl(k1 - k1 cos a) x + 

+ kt/2. (84.1) 

Op een rechthoekig assenstelsel met A 3D3 als x-as en A 3A 1 als m-as 
stelt (84.1) een hyperbool voor, daar kt+ k~ - 2k1k2 cos a positief 
is. Hiervan is A3D3 de nevenas daar-zoals men eenvoudig verifieert
de snijpunten van m = 0 met de hyperbool imaginair zijn. Bijgevolg 
is B3C3 een boog van een hyperbool die de convexe zijde naar de nul
lijn keert. 
Als snedegrootheid kan ook een koppel optreden waarvan de mo
mentvector niet in het vlak van de doorsnede ligt. Dit doet zich bij
voorbeeld voor bij de staaf AB van fig. 83 die bij A horizontaal is 
ingeklemd en waarop in de normaaldoorsnede bij B een koppel werkt 
met momentvector mey. In elke normaaldoorsnede C tussen A en B 
oefent CB op AC nu een koppel uit met mey als momentvector. De 
staaf is nu belast op wringing en het wringend moment is in elke nor
maaldoorsnede gelijk aan m. Fig. 84 dient ter toelichting van een nog 
ietwat meer gecompliceerd geval. ABCD is de hartlijn van een twee-

c 

x 

fig. 83 
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-2fez 

z 
Clo. /J) 

0(0.2/./) 

E (O, /,Z) 

x 

maal rechthoekig omgezette staaf die overal dezelf de cirkelvormige 
normaaldoorsnede heeft, op de aangegeven wijze belast is en 
waarvan het dee! AB horizontaal is ingeklemd. We beschouwen het 
dee! BC. Reductie van het krachtenstelsel {fex, - 2/e.} op het punt 
E(O, I, z) (0 ~I~{) geeft de kracht met krachtvector (j, 0, - 2/) en 
het koppel met koppelvector ( - fl, JU - z), - fl) . Hieruit lezen we af 
dat de normaaldoorsneden van het dee! BC worden belast op druk 
(door een axiale kracht groot 2/) op afschuiving (door een kracht ter 
grootte fin het vlak y = {) op dubbele buiging (door een constant 
buigend koppel in het vlak x = 0 en een veranderlijk in het vlak y = {) 
en tenslotte op wringing (door een koppel in het vlak van de dwars-
doorsnede met constante koppelvector - (/le.). · 

78 Ringconstructies 

We zullen hieronder verstaan staafvormige constructies waarbij de 
zwaartepunten van de normaaldoorsneden op een cirkelboog liggen. 
In fig. 95 is deze boog ABC een halve cirkel (middelpunt 0, straal r). 
Bij C is de constructie zodanig ingeklemd dat deinklemmingdoorsne
de een normaaldoorsnede is. We voeren een orthonormaal rechts as
senstelsel Ox1X2X3 in, zodanig dat ( -r, 0, 0) en (0, r, 0) de punten A en 
B aanwijzen. De positieve X3-as is dus naar de lezer gericht. Vectoren 
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B (o.r.o) 

c 
A(-r.o.o) 0 

fig. 85 

loodrecht op het tekenvlak geven we met 0 of® aan, al naar gelang 
ze naar de beschouwer, of van hem af gericht zijn. Voor de cirkelboog 
gebruiken we de vectorvoorstelling x = m waarin n = ( - cos <p, 
sin <p) de naar buiten gerichte eenheidsvector Ian gs de normaal is. 
Geven we differentiatie naar <p met een accent aan dan is n' = (sin <p, 

cos <p) = t de eenheidsvector die de positieve zin op de raaklijn aan
wijst. Blijkbaar is t' = (cos <p, - sin <p) = - n. Het dee! AB draagt een 
tangentiele belasting met krachtdichtheid qt sin <p (q positief en con
stant). Op BC werkt een belasting met d!chtheid -qe3 waarin e3 de 
eenheidsvector is die de positieve zin op de X3-as aangeeft We be
schouwen de normaaldoorsnede ter plaatse van een punt P van de 
boog aangewezen door de positievector x behorende bij de parame
terwaarde <p. De krachten door PC uitgeoefend op het dee! AP vor
men een stelsel dat statisch equivalent is met de kracht F = [f, x x f] 
en een koppel met momentvector k. Hierbij zijn f en k functies van 
<p waarvoor geldt f(O) = k(O) = 0. De evenwichtsvoorwaarden voor 
het dee! AP (O~<p~ 1/2n) zijn: 
~ ~ 

grJt(u) sin u du + f = O; grJx(u) x t(u) sin u du+ xx f + k = 0.(78.1) 
0 0 

Westellen 

f = Nt + Dn + DveJ; k = Mwt+Mvn+MbeJ. (78.2) 

Dan is N de scalaire waarde van de normaalkracht (trek- of druk-
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kracht al naar gelang N> 0 of N < 0), D die van de dwarskracht in het 
vlak van tekening en Dv die van de dwarskracht loodrecht op dit vlak 
Verder is Mw de scalaire waarde van het wringend moment, Mv die 
van het moment voor buiging loodrecht op het vlak van tekening en 
Mb die van het moment voor buiging in dit vlak. Deze zes scalairen zijn 
de snedegrootheden voor de normaa/doorsnede ter plaatse van P. In 
kengetallen ten opzichte van Ox1x2x3 geschreven levert de eerste van 
de vergelijkingen (78.1): 

"' qrJ sin2u du + N sin <p - D cos <p = 0, 
0 

"' qrJsin u cos u du + N cos <p + D sin <p = 0, 
0 

Dv = 0. 
Uitwerking van de integralen en oplossing van N en D geeft: 

N = - 1 /2qr<p sin <p; D = 1/2qr(<p cos <p - sin <p);Dv = 0 
(O~<p~ 1 /2n). (78.3) 

Uit de tweede van de vergelijkingen (78.1) vindt men: 

M w sin <p - M v cos <p = 0, 
M w cos <p + M v sin <p = 0, 

"' Mb - rN - qr2Jsin u du= 0. 
0 

Bijgevolg is: 

M w = M v = 0; Mb = 1 Ii qr2 (2 - 2 cos <p - <p sin <p) 
(O~<p~ 1/in). (78.4) 

Ten opzichte van Ox1x2X3 geldt dus voor de doorsnede bij B: 

fB = - 1/4qr (n, 2, O); kB= 1/4qr2 (0, 0, 4-n). 

Voor het deel BP waarbij P tussen Ben C ligt, krijgen weals even
wichtsvoorwaarden 

"' -qrJe3 du+ f - fB = O; 
" 
"' -+ - qrJ x(u) x e3 du+ x x f + k - kB - OB x fB = 0. 
" 



160 VRAAGSTUKKEN [VIII-79] 

De eerste vergelijking leidt tot: 

N sin <p - D cos <p = - 1 
/ 2 qrn, N cos <p + D sin <p = 

= - 1/2qr, Dv = 1/2qr(2<p-n), 

Bijgevolg is voor 1/2n ~ <p ~ n: 

N= - 1/4qr(nsin<p + 2cos<p); 
D= 1/4qr(ncos<p-2sin<p);Dv= 1/2qr(2<p-n).(78.5) 

De tweede vergelijking geeft: 

M w sin <p - M v cos <p = - qr2 cos <p; M w cos <p + 
+ Mv sin <p = qr2 (sin <p-1); Mb= rN + qr2. 

Hieruit vol gt dat voor 1 /27t ~ <p ~ n geldt: · 

M w = - qr2 cos <p; M v = qr2 ( 1 - sin <p) ; 
Mb = 1/4qr2 ( 4-2cos <p - n sin <p ). 

Bij de inklemming vindt men als reacties 

fc = - 1/4qr (n, 2n, 2), kc = 1/2qr2 (2, 2, 3). 

79 Vraagstukken 

(78.6) 

Construeer voor elk van de belastingsgevallen 79.1 t/m 79.4 de dwars
krachtlijn en de momentenlijn (lengten in meters). 

1kN 

6kN 

fig. 79.1 

2kN 1kN 

_L 2 

! ! 1kN/m 

R==-0!_ 
f 2kN fig. 79.2 
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1kN/m 3kN 2kN/m 

2 

2k N 
fig. 79.3 

5kN 

I 

3kN 

3 3 

fig. 79.4 



IX Excentrische trek- en drukkrachten. 

80 Wet van Hooke 

In paragraaf 14 hebben we al opgemerkt dat het begrip star lichaam 
een idealisering is van de werkelijkheid. Elk vast lichaam is min of 
meer vervormbaar: wanneer een vast ondersteunde constructie 
wordt belast, ondergaan de punten ervan verplaatsingen. De ontdek
king van het verband tussen de belasting en de daardoor teweegge
bracht verplaatsing danken we aan de Engelse physicus Robert 
Hooke (1635-1703); naar hem wordt dit verband dan ook de wet 
van Hooke genoemd. Om deze wet in een ietwat modernere vorm te 
formuleren dan door Hooke werd gedaan, komen we het volgende 
overeen. Zij L een vast ondersteund lichaam. We beschouwen een 
punt van L dat, als L onbelast is, samenvalt met een punt A van de 
vaste omgevende ruimte. (fig. 86). Wanneer L belast wordt moge dit 
punt samenvallen met een punt B van genoemde ruimte. Dan heet 
AB = u de verplaatsingsvector van bedoeld punt van L tengevolge van 
de beschouwde belasting. 

Veronderstel nu dat X 1 een punt van Lis waarop een kracht ter grootte 
werkt waarvan de zin wordt aangewezen door de eenheidsvector ei en 
dat de verplaatsingsvector van een punt van L ten gevolge van deze 
belasting 01 is. Onder 02 verstaan we de verplaatsingsvector van het-
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zelfde punt tengevolge van de belasting van L door een in X2 aan
grijpende eenheidskracht in de zin van de eenheidsvector e2. Het is 
hierbij niet noodzakelijk dat X1 en X2 of e1 en e2 verschillend zijn. 
De wet van Hooke spreekt nu uit dat de verp/aatsingsvector u van 
het bedoe/de punt van L bij be/asting van L door in X1 en X2 aangrij
pende krachtenf1e2 enfie2 gegeven is door: 

(80.1) 

In werkelijkheid is het verband tussen de belasting en de hierdoor 
veroorzaakte verplaatsingen gecompliceerder. De formule (80.1) 
is dan ook een benadering van de realiteit. Voor niet al te grot(,: belas
tingen is zij voldoende nauwkeurig. Overschrijdt de belasting een be
paalde grens dan is het door (80. l) uitgedrukte lineaire verband tussen 
de belasting en de daardoor teweeggebrachte verplaatsingen on
houdbaar. Wij gaan hierop niet nader in en verwijzen de lezer naar 
dee/ 4 van deze serie [2]. In de weinige gevallen waarbij in dit boek 
aandacht moet worden besteed aan het verband tussen belasting en 
verplaatsingen veronderstellen we dat de wet van Hooke wordt ge
volgd. De aanvaarding van deze wet heeft tot gevolg dat we haar ook 
van toepassing verklaren op volume-elementen van een lichaam en 
op krachtelementen. 

81 Axiaal belaste staaf 

We beschouwen een rechte staaf die overal dezelfde normaaldoor
snede (oppervlakte A) heeft. De sciaf is aan het ene uiteinde P verti
kaal ingeklemd. Omtrent de normaaldoorsnede veronderstellen 
we dat zij een middelpunt heeft. De verzameling van de middelpun
ten is dan een rechte lijn: de as van de staaf. Wanneer op deze staaf 
een kracht ter grootte 1 werkt die aangrijpt in het middelpunt van de 
vrije doorsnede Q (fig. 87) en die de as als drager heeft, ondergaat de 
staaf een vormverandering die een verlenging of verkorting is al naar 
gelang de genoemde kracht de zin heeft van PQ of van Q'P. Proef
ondervindelijk blijkt dat de lengteverandering recht evenredig is met 
de lengte I in onbelaste toestand en omgekeerd evenredig met de 
oppervlakte A van de normaaldoorsnede. De lengteverandering kan 
dus worden voorgesteld door Cl/A waarin C een constante is die van 
het materiaal afuangt waarvan de staaf is vervaardigd. Bij belasting 
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fig. 87 

door een axiale kracht ter groottef is nu volgens de vorige paragraaf 
de lengteverandering Al gegeven door 

Al= C.f!:_. . A (81.1) 

Men noemt ~If I = e de relatieve lengteverandering. We zullen aan
nemen - en dit is wegens de symmetrie van de situatie niet een al te 
gewaagde veronderstelling - dat de krachtf zich gelijkmatig over de 
belaste doorsnede verdeelt. De kracht per eenheid van oppervlakte 
of de spanning is danf/A = a. Bijgevolg is e = Ca. Inplaats van de 
materiaalconstante C gebruikt men meestal C- 1 = E, de elasticiteits
modulus van het materiaal. Het verband tussen de relatieve lengtever
andering en de spanning krijgt dan de vorm: 

a e = - . 
E 

(81.2) 

Men overtuigt zich er gemakkelijk van dat (81.2) ook geldt als men 
een dee! PR van de staafbeschouwt. De spanning a wordt een trek-of 
drukspanning genoemd al naar gelang de belastende kracht een trek
of drukkracht is. 
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82 Excentrische trek of druk 

In fig. 88 is een staaf met rechthoekige normaaldoorsnede getekend 
die horizontaal is ingeklemd, zodanig dat de constructie een vertikaal 
symmetrievlak heeft dat als tekenvlak is gekozen. Als belasting treedt 
op een horizontale kracht ter grootte f gelegen in het vlak van teke
ning waarvan de drager niet langs de staafas valt. We hebben dus te 
doen met een eenvoudig geval van belasting op excentrische trek 
(fig. 88a) of druk (fig. 88b). Men ziet nu direct (fig. 88) dat de snede
grootheden in een normaaldoorsnede zijn: een axiale kracht ter 
grootte fen een koppel in het vlak van tekening waarvan het moment 
de grootte jk heeft. De axiale kracht is verantwoordelijk voor een 
lengteverandering van de staaf en veroorzaakt trek- of drukspan-

f 
K t-----• 

f 

-f f 

fig. 88" 

K .,____.:.! _ _. 

f 

f f k 
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ningen. Het koppel bewerkt een buiging van de staaf en is oorzaak 
van trek- zowel als drukspanningen. In fig. 88a zijn de onderste uiter
ste vezellagen belast op druk, de bovenste op trek als we alleen de 
invloed van het buigend koppel in rekening brengen; in fig. 88b is het 
juist andersom. Het is nu niet uitgesloten dat in fig. 88a alle vezels op 
trek en in fig. 88b alle vezels op druk worden belast. Er zijn materia
len zoals steen en beton die slecht trekspanningen kunnen verdragen, 
<loch zonder gevaar voor bezwijken vrij grote drukspanningen kun
nen weerstaan. Wanneer een gemetselde constructie belast wordt op 
een excentrische drukkracht zal men dus trekspanningen willen ver
mijden. Het blijkt dat het al dan niet optreden van zulke spanningen 
afhangt van de plaats van het krachtpunt, dat is het snijpunt van het 
vlak van de normaaldoorsnede met de drager van de normale druk
kracht. In fig. 88 is het K genoemd. De verzameling van alle kracht
punten waarbij geen trekspanning optreedt, heet de kern van de 
doorsnede. De kem is niet alleen van praktisch <loch ook van theore
tisch belang. Een uitvoerige theorie is hier niet op haar plaats; we 
verwijzen hier voor naar dee! 4 [ ]. Voor ons doel hebben we voor 
het in fig. 88b weergegeven belastingsgeval alleen nodig de punten 
van de kem die in het vertikale symmetrievlak van een normaal
doorsnede liggen. Om deze te vinden aanvaarden we de hypothese 
van Bernoulli die uitspreekt dat in de gebogen toestand van de staaf 
elke normaaldoorsnede zich zo heeft verplaatst dat zij nog steeds 
vlak is en loodrecht staat op de gebogen hartlijn van de staaf. We 
kunnen, dank zij de aanwezigheid van het verticale symmetrievlak, 
veilig aannemen dat in alle vezels van een horizontale laag dezelfde 
axiale spanning optreedt. In de gebogen toestand heeft nu een door
snede zich verplaatst zoals door fig. 89 in zijaanzicht in aangegeven. 
Essentieel is hierbij dat het snijpunt van AB en AiB1 niet tussen A 
en B ligt, omdat we wensen dat er geen trekspanningen optreden. 
Vo or de spanning u y in vezels van de horizbntale laag op een af stand 
y boven de horizontale onderste vezellaag geldt nu: 

<Ty= uiy + uz (h- y). (82.1) 
h 

Om tot deze uitdrukking, af geleid uit fig. 89 te komen, bedenke men 
dat de verkortingen van de vezels en de drukspanningen recht even
redig zijn. In fig. 89 is in het normaalvlak het assenstelsel Oxy aan
genomen. Op het oppervlakte-element bdy hiervan werkt nu een stel-
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sel nonnaalkracht-elementen dat statisch equivalent is met het kracht
element a ybdy = bh- 1 {a 1Y + a2 (h - y)} dy aangrijpend in (0, y) . 
Voorwaarde is nu dat het stelsel dat uit deze krachtelementen wordt 
verkregen als y het interval (o , h) doorloopt statisch equivalent is 
metdekracht ter grootteJaangrijpend in (0, c) . Hieruit volgt : 

h 

bh- 1J{a1y+a2(h-y)} dy =f, 
0 

en 
h 

bh- 1J{a1y + a2(h - y)} y dy =Jc. 
0 

Uitvoering van de integraties levert: 

J = 
1/2bh (a1 +a2); Jc= 1/4bh 2 (2a1 +a2) (82.2) 

en, na eliminatie vanf: (3c - 2h) a1 = (h - 3c) a2. Daar a1 en a2 geen 
verschillend teken mogen hebben, volgt hieruit 1 f3h ~ c ~ 2 f3h. Hier
mee zijn de gezochte punten van de kern gevonden. 
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83 Windbelasting op een vrijstaande muur 

We beschouwen een vertikale vrijstaande gemetselde muur (hoogte h, 
dikte b) die onderworpen is aan een horizontale belasting loodrecht 
op het muurvlak van w N /m 2 • Het gewicht van het metselwerk is 
yN/m3

. We stellen w = ky; dan is keen lengte. Zij ABCD de vertikale 
normaaldoorsnede in het midden van een stuk van 1 m lengte van de 
muur. (fig. 90). We reduceren de horizontale belasting op de punten 
van AD en krijgen van een gelijkmatig verdeelde belasting met lijn
dichtheid ky. Een horizontale doorsnede ter hoogte y (fig. 90) 
wordt nu belast met een excentrische drukkracht yb(h - y) en een 
afschuivende kracht yk(h - y). Voor de excentriciteit van de druk
kracht vindt men gemakkelijk k(h - y)/2b. Opdat nergens trekspan
ningen zullen optreden, moet dus voor O~y~h gelden k(h - y)/2b~ 

b/6 of 3k(h - y) ~ b2
. Hiervoor is nodig en voldoende k ~ b2 /3h. 

De horizontale belasting zou de windbelasting kunnen zijn. Dan is 
w = 1200 een aanname die correspondeert met een ontzagwekkende 
windsnelheid van 38m/s. Voor het metselwerk nemen we y = 18000. 
Dan is k = 0,067. Bij een muurdikte van 64 cm ontstaan nu geen 

y 

A B x fig. 90 
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trekspanningen bij deze windbelasting. Met de tweede van de formules 
(82.2) kan de lezer vinden dat de maximale drukspanning 7,2N/cm2 

niet te boven gaat. 
We maken nog op dat de verzameling van de krachtpunten (gewoon
lijk de druklijn geheten) in dit voorbeeld de rechte is die ten opzichte 
van het gegeven assenstelsel de vergelijking 2bx + ky - b2 

- hk = 0 
bezit. 



X Gewelven; hang- en schoorconstructies 

84 Gewelven 

Gewelven kunnen zeer uiteenlopende vormen hebben. We zullen ons 
alleen bezighouden met de meest eenvoudige vorm: het tongewelf. 
Dit is een constructie van metselwerk of beton die zich over een aan
zienlijke lengte kan uitstrekken. We reduceren de belasting op en het 
eigen gewicht van een strekkende meter van het gewelf op punten van 
de normale doorsnede over het midden van dit stuk. Zulk een door
snede is in fig. 91 weergegeven. De lijnen die de doorsnede begrenzen, 
heten de welflijnen. We veronderstellen dat het gewelf een vertikaal 
symmetrievlak in langsrichting heeft; in de figuur openbaart zich dit 
als een vertikale symmetrieas /. De ondersteuningen (bij A en B) heten 
de geboorten. Loodrecht op de welflijnen staan bij uitvoering in met
selwerk de voe gen; langs / ligt (bij 1) de topvoeg. We veronderstellen 
dat het beschouwde dee! van het gewelf door elk vlak loodrecht op de 
welflijnen volgens een rechthoek wordt gesneden. De middelpunten 
van deze rechthoeken liggen op de hartlijn h aangegeven in fig. 92. 
Kiezen we A, B, en Top h- zodat deze punten dus de middens van de 
geboortevoegen en de topvoeg zijn - dan heet AB de overspanning en 
TC de pijl van het gewelf. Omtrent de belasting veronderstellen we dat 
ze verticaal naar beneden werkt. Door vertikale langsvlakken is het 
beschouwde dee! van het gewelf in stroken verdeeld. De resultante van 
belasting en eigengewicht van het gewelf is voor elke strook in de 
figuur te zien als een kracht Fk (k = I, . . ,n) met verticale drager. Het 
gewelfdeel waarop Fk werkt is in evenwicht onder invloed van deze 
kracht en de beide drukkrachten die het van de aangrenzende delen 
ondervindt. De dragers van deze twee krachten snijden elkaar dus op 

fig. 91 
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de drager van Fk en de vectorsom van de drie krachten is nu!. Hieruit 
volgt dat de dragers van de genoemde drukkrachten een stangenveel
zijde vormen voor het krachtenstelsel {F1,..,Fn}. Neemt men de ver
deling in stroken voldoende fijn dan is deze stangenveelzijde een goede 
benadering voor de verzameling van de krachtpunten, dus voor de 
kromme die we in paragraaf 83 de druklijn hebben genoemd en die 
ook kan worden opgevat als een stangenkromme voor de werkelijke 
uitwendige belasting plus het eigengewicht. Aangezien er 00

3 stangen
krommen zijn, is het bepalen van de druklijn en daarmee van de druk
krachten een statisch onbepaald vraagstuk. (drievoudig statisch on
bepaald). 
De exacte theorie van dit statisch onbepaalde gewelf probleen valt 
buiten het bestek van dit boek. Een van de resultaten is dat de werke
lijke druklijn slechts weinig afwijkt van de hartlijn van het gewelf. 
Kleine verplaatsingen (zettingen) van de ondersteuningen, tempera
tuursinvloeden, een afwijkend gedrag van het materiaal ten aanzien 
van de wet van Hooke, het zijn alle factoren die - zo zij al in rekening 
kunnen worden gebracht - het theoretisch onderzoek bemoeilijken, 
doch die grote invloed hebben op de spanningsverdeling en dus op het 
verloop van de druklijn. Voor de praktijk moeten de resultaten van 
zulk een onderzoek dan ook met enige reserve worden gehanteerd. 
Een en ander vormt de reden dat men zich bij het ontwerpen van een 
gewelf of een boo g- die immers niets anders is dan een gewelf waarvan 
de langsaf meting klein is ten opzich te van de overspanning - tevreden 
stelt met een statische benadering indien het althans niet gaat om zeer 
grote overspanningen. De statische aanpak komt neer op het zoeken 
van stangenveelzijden die door drie voorgeschreven punten gaan, be
naderingen dus van druklijnen door deze punten. Dit lijkt wat para
doxaal omdat van een nog te ontwerpen constructie moeilijk iets over 
de druklijnen kan worden gezegd. De gang van zaken is dan ook dat 
men voor de te ontwerpen gewelf- of boogconstructie uitgaat van een 
reeds bestaande soortgelijke constructie en deze modificeert tot men 
zijn doe! heeft bereikt. We lichten dit toe aan het zeer eenvoudige geval 
dat zowel het tongewelf (of de boog) als de be lasting dezelf de door de 
symmetrie-as l van fig . 92 vertegenwoordigde symmetrie vertonen. 
In deze figuur zijn, rekening houdend met de gegeven overspanning en 
pijl, voorlopige welflijnen aangenomen. Allereerst kan men nu een 
druklijn benaderen door een stangenveelzijde gaande door de middens 
A en B van de geboorten en het midden Tvan de topvoeg. Vanwege de 
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fig. 92 

P, p 

symmetrie is de druklijn in T horizontaal en kan de constructie tot de 
linkerhelft beperkt blijven. Gekozen is voor een verdeling door equi
distante vertikale langsvlakken tussenA en/. Er is van uiterst links nog 
een randstrook over die een afwijkende breedte kan hebben. De be
lasting in elke strook wordt door een kracht vervangen die er statisch 
equivalent mee is. Als drager hiervan kan bij goede benadering de 
verticaal over het midden van de strook worden genomen. Van het zo 
verkregen krachtenstelsel {F1,..,Fn} construeren we door middel van 
een poolfiguur (pool P1) een stangenveelzijde tot1 .. ln waarvan t,, hori
zontaal is en door T gaat. De drager d van de resultante gaat door het 
snijpunt C van to en ln. Nu dit punt vastligt, kunnen we de stangen
veelzijde sos1 .. Sn construeren waarvan so door A (en door C) gaat 
terwijl Sn door T gaat en horizontaal is. Men kan bier toe gebruik 
maken van de pool P zodanig op P1Qn gelegen dat QoP//AC, of wel 
opmerken dat Sk en lk (k = 0, . ., n - 1) elkaar op Sn = t n snijden. Als de 
gebroken lijn sos1 .. , Sn sterk van de hartlijn h afwijkt, moet de vorm 
van het gewelf worden herzien. Voigt zij behoorlijk de hartlijn dan is 
men op de goede weg. Om trekspanningen uit te sluiten, moeten de 
krachtpunten op het middelste derde deel van de afstand tussen de 
welflijnen liggen. In de figuur zijn daarom nog de krommen getekend 
die deze strook insluiten (de kernlijnen ki en k1); A; en T; zijn de snij
punten van k; met de linkergeboorte en met de topvoeg. Men kan nu 
stangenveelzijden construeren waarvan de ene door A 1 en T2, de an
dere door A1 en Ti gaat. Voor de eerste is de oplegreactie in A het 
kleinst (want zo steil mogelijk) voor de tweede daarentegen zo groot 
mogelijk (de verticale component van deze oplegreactie is natuurlijk 
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steeds gelijk aan de helft van belasting pl:µs eigen gewicht). Indien deze 
stangenveelzijden verlopen in het gebied tussen de kernlijnen zijn ze 
bruikbaar als benaderingen van de minimum- en maximumdruklijn. 
Het is niet uitgesloten dat de stangenveelzijden met A 1 of A1 als start
punten buiten de stroken tussen de kernlijnen uitsteken. Dan kan men 
door proberen startpunten (het ene tussen A 1 en A, het andere tussen 
A 2 en A) vinden die stangenveelzijden leveren waarvoor dit euvel niet 
optreedt. Deze benaderen de toelaatbare minimum- en maximumdruk
lijn. Begrenzen deze een voldoend brede strook dan kan veilig worden 
aangenomen dat hierin nog oneindig veel toelaatbare druklijnen lig
gen en dat de in statisch opzicht beste gewelfvorm is gevonden. Hier
voor kan dan worden onderzocht of de toelaatbare spanningen ner
gens worden overschreden. Is de uitslag van dit onderzoek gunstig 
dan kan aan uitvoering van de constructie worden gedacht. De lezer 
zal hebben opgemerkt dat de langs statische weg niet te bepalen hori
zontale component van de oplegreacties in A en B het verloop van de 
druklijnen bepaalt. 

85 Hang- en schoorconstructies 

fig. 93 

Om de doorzakking van een belaste ligger te verminderen, kan boven 
de ligger een hangwerk worden aangebracht, dat naar boven gerichte 
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vertikale krachten op de Jigger uitoefent. In fig. 93 is voor de Jigger 
AB een hangwerk getekend. We veronderstellen dat het bestaat uit 
staven die met elkaar en met de Jigger door (wrijvingloze) scharnieren 
zijn verbonden. De staven s1, s2, .. heten de schakels, de verticaJe 
staven de hangers. De punten waar schakels en hangers met eJkaar 
zijn verbonden, worden de knooppunten genoemd. Schak els en hangers 
worden op trek belast; daar elk knooppunt in evenwicht is zal s1s.2 .. 
een stangenveelzijde zijn voor het steJsel van de hangerkrachten. We 
veronderstellen dat de hangers en de verticalen door A en B de Jigger 
in een even aantal (zeg 2n) gelijke delenter lengte A. verdelen. We wen
sen een hangwerk te construeren dat symmetrisch is ten opzichte van 
de middeJste hanger en waarbij alle hangerkrachten de grootte T heb
ben. Ten opzichte van het in de figuur aangegeven assenstelsel moge 
het Jaagste punt C1 van de schakels worden aangewezen door (0, -p), 
p>O; de snijpunten van de verticalen door A en B zijn A 1 en Bi. Deze 
punten en de knooppunten van de schakels kunnen worden voor
gesteld door (k.A., yk) (k = -n, -n+I, .. , -JO,l, -,n;yo= -p, 
Y-n = y n = 0) Is H de poolafstand dan vindt men gemakkelijk : 

k k 

(y. - y.-1) :A. = (v - 1 /2T:H en dus H l:(yr- Yv-1) = A.JL(v - 1 /2 
v= 1 v= 1 

of Hyk = 1 /2.A.Tk2 - Hp. 
Daar y-n = Yn = 0, is Hp = 1 /2.A.Tn2. Hieruit volgt :yk = k 2p/n2 - p. 

Stellen we kA. = Xk en is I de lengte van de Jigger dan is Yk = 

p(xt
2 

- 1). Om aan de gesteJde eisen te voldoen, moeten de knoop-
4/ 

fig. 94 
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punten van de schakels en de pun ten A 1 en B1 dus op de parabool 
x2 

y = p ( 4P - 1) liggen. Men spreekt dan ook in dit geval van een 

parabolisch hangwerk. Op de schaal die voor de poolfiguur is gekozen, 
stelt H de horizontale component voor van de trekkrachten in de 
schakels. Deze kracht beet de hangkracht; zij blijft statisch onbepaald. 
In de schakel van ((k - 1),1,,yk- 1) naar (U, Yk) is de trekkracht 
(H2 + 1 /4k2 T2

)
112

. Ook een schoorwerk kan dienen om op de ligger 
vertikaal omhoog gerichte krachten uit te oefenen (fig. 94). Vergele
ken met een hangwerk biedt dit geen nieuwe statische aspecten. 



XI Vakwerken 

86 Inleiding 

Een vakwerk is een starre constructie bestaande uit een aantal staven 
die in hun eindpunten met elkaar zijn verbonden tot aan elkaar slui
tende driehoeken en (of) veelhoeken. Omtrent de staven die in een be
paald punt (knooppunt) aan elkaar zijn bevestigd, wordt verondersteld 
dat de staafassen alle door dit punt gaan. Elk knooppunt wordt ge
acht zich te gedragen als een wrijvingloos schamier. Als uitwendige 
belasting van het vakwerk wordt steeds genomen een stelsel krachten 
waarvan elk exemplaar aangrijpt op een knooppunt. In geval van 
evenwicht - dus als elk knooppunt en dientengevolge ook elke staaf 
blijvend in rust is - ondervindt elke staaf van de beide knooppunten 
aan zijn uiteinden twee tegengestelde krachten (staafkrachten) die de 
staafas als drager hebben. Hierdoor wordt de staaf belast op trek of 
druk. In overeenstemming hiermee onderscheidt men de vakwerk-
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staven dan ook in trek- en drukstaven. Bij bepaalde uitwendige belas
tingen kunnen er staven zijn waarin de staafkracht nul is (nulstaven). 
Vakwerken worden onder meer gebruikt bij kapconstructies (span
ten), constructies van bruggen en hijskranen. Doorgaans zijn ze uit
gevoerd in staal; ook houten vakwerken komen nog wel voor (span
ten, vakwerkhuizen). Men spreekt van platte vakwerken of ruimte
vakwerken al naar gelang de knooppunten wel of niet in een vlak lig
gen. We beperken ons hier tot platte vakwerken. In fig. 95 zijn enkele 
vormen hiervan geschetst. 
De staven die de uiterste begrenzing van het vakwerk vormen, heten 
de randstaven, de overige de wandstaven. 

87 Het boofdprobleem van de vakwerktheorie 

Dit kan als volgt worden geformuleerd. 
Gegeven: een vakwerk dat in evenwicht verkeert onder invloed van 
een wel-omschreven uitwendige belasting. 
Gevraagd: de staafkrachten. 
Omdat het bij dit probleem steeds gaat om vakwerken die in even
wich'.t zijn, is de uitwendige belasting noodzakelijk een neutraal krach
tenstelsel. Wij zullen daarom het volgende overeenkomen: wanneer 
bij een vakwerk sprake is van de uitwendige belasting, is daarmee 
steeds een neutraal krachtenstelsel bedoeld waarvan de exemplaren 
op de knooppunten werken en wel op elk knooppunt ten hoogste een 
exemplaar. Van qe staafkrachten zijn de dragers bekend: het zijn de 
staafassen. Omtrent de grootte van de staafk:rachten merken we het 
volgende op. In elk knooppunt K oef enen de staven die hier samen
komen op K krachten uit (we noemen ze voortaan de uitwentji.ge 
krachten op het knooppunt) die te zamen met de uitwendige kracht op 
K een stelsel met vectorsom nul vormen. De grootte van deze in
wendige krachten is gelijk aan die van de staafkrachten in de in K 
samenkomende staven. Is de inwendige kracht die een staaf op K uit
oefent van K af (naar K toe) gericht dan is deze staaf een trek- (druk-) 
staaf. In geval van evenwicht is het stelsel gevormd door alle inwendi
ge krachten neutraal. 
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88 Een noodzakelijke voorwaarde voor het statisch bepaald zijn van 
een vakwerk 

Definitie 88.1 Een vakwerk heet statisch bepaald als voor dit vakwerk 
het hoofdprobleem bij elke uitwendige belasting een en slechts een op
lossing heeft die gevonden kan worden door uitsluitend van de hoofd
stelling van de statica gebruik te maken. 
Bij een vakwerk met n staven en k knooppunten is het aantal onbeken
den dat in het hoofdprobleem optreedt gelijk aan n (de scalaire waar
den van de staafkrachten). Oat in een knooppunt de vectorsom van 
de uitwendige kracht en de inwendige krachten die er op werken nu! 
is, wordt uitgedrukt door 2 scalaire lineaire vergelijkingen. Er kunnen 
dus 2k lineaire vergelijkingen voor de n onbekenden worden opge
steld. Als bekenden komen hierin voor de scalaire waarden van de 
uitwendige krachten. Daar deze krachten een neutraal stelsel vormen, 
bestaan tussen de bekenden drie lineaire vergelijkingen. Van de ge
noemde 2k lineaire vergelijkingen zijn er dus drie lineair afhankelijk 
van de overige. Zodoende houden we 2k - 3 onafhankelijke lineaire 
vergelijkingen met n onbekenden over. Is n = 2k- 3 en treedt in het 
stelsel geen strijdigheid op, dan is er juist een stelsel staafkrachten dat 
de oplossing van het hoofdprobleem vormt. In dit betoog is alleen van 
de hoofdstelling van de statica gebruik geinaakt. We vinden dus: 
Stelling 88.1 Bij een vakwerk met n staven en k knooppunten is 
n = 2k - 3 een noodzakelijke voorwaarde voor het statisch bepaald 
zijn. 
Om te laten zien dat de voorwaarde n = 2k - 3 niet voldoende is, be
schouwen we de vakwerken A en B van fig. 96. Voor beide is k = 6, 
n = 9 en dus n = 2k - 3; verder vertonen beide vakwerken de bijzon
derheid dat de staafassen 14,25 en 36 door een punt gaan. Bovendien 
is staaf ij van A evenwijdig met staaf ij van B. De staven 12 zijn in 
beide vakwerken even Jang (en 13 en 23 dus ook) doch de staven 14 
hebben verschillende lengten. De uitwendige belasting van A bestaat uit 
twee tegengestelde krachten, Fi en F4 op de knooppunten 2 en 4. 
We veronderstellen dat A statisch bepaald is. Dan is er een stelsel staaf
krachten YA, zodanig dat elk knooppunt van A in evenwicht is. We 
stellen ons nu voor dat Bin de knooppunten 2 en 4 belast wordt door 
de krachten F2 en F4 die in deze volgorde dezelf de grootte en zin heb
ben als F2 en F4. Volgens de veronderstelling omtrent de lengten van 
de staven 14 in A en B, is het stelsel {F2, F4} niet neutraal. Dus kan B 
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nietinevenwichtzijn, ongeacht welk stelsel staafkrachten in B optreedt. 
Dit leidt evenwel tot een duidelijke tegenspraak. Immers wanneer we 
op knooppunt ivan Bdezelfde inwendige krachten la ten werken als die 
welke bij het stelsel f/ A op knooppunt i van A werken, is i in evenwicht 
(i = 1, .. , b). 
Daar deze tegenspraak is af geleid uit de verondersteUing dat A statisch 
bepaald is, komen we tot de slotsom dat het vakwerk A statisch on
bepaald is, ondanks het feit dat de betrekking n = 2k - 3 vervuld is. 

a b 
fig. 96 

89 Labiele vakwerken; snelheidsbeelden 

De configuratie van vakwerk A herinnert sterk aan fig . 56 die betrek
king heeft op een plaatvormig lichaam in zijn vlak opgelegd door mid
del van drie reactiestaven waarvan de assen door een punt gaan. In 
paragraaf65 is uiteengezet dat zulk een oplegging labiel is. We zullen 
de begrippen labiel en stabiel ook invoeren voor vakwerken. 
Daar een vakwerk een star stelsel is, zijn eindige verplaatsingen van 
de knooppunten ten opzichte van elkaar niet mogelijk. Bij sommige 
vakwerken zijn echter wel infinitesimale verplaatsingen (in de zin van 
paragraaf 65) van de knooppunten ten opzichte van elkaar mogelijk. 
Vakwerken die deze bijzonderheid vertonen noemen we labiel; alle 
overige vakwerken heten stabiel. We zullen ons nog iets algemetier op
stellen door voor vlakke staafconstructies (starre staven met wrij
vingloze scharnieren als verbindingen) te definieren: een staafcon
structie heet labiel wanneer eindige of infinitesimale verplaatsingen 
van de knooppunten ten opzichte van elkaar mogelijk zijn. Zijn zulke 
verplaatsingen niet mogelijk dan heet de constructie stabiel. 
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Of een staafconstructie C met knooppunten l, 2, .. , k labiel of stabiel 
is, kan op de volgende manier worden uitgemaakt. Beschouw een 
willekeurige staaf rs als gestel. De constructie is dan en alleen dan la
biel als een met de configuratie compatibele snelheidsverdeling van de 
van r en s verschillende knooppunten mogelijk is, waarbij niet a/le 
snelheden nu/ zijn. In ietwat ander verband is dit kriterium al in para
graaf 65 ter sprake gekomen. Het is direct duidelijk dat de beslissing 
ten gunste van labiel of stabiel niet afhangt van de keuze van de staaf 
die als gestel wordt beschouwd. We kunnen hiervoor dus staaf 12 
nemen. Zij dan in geval van labiliteit ii' de loodrechte snelheid van 
knqoppunt i (i = 1, 2, .. k ). Voor sommige - doch niet voor alle -
waarden van i kan ii' een nulvector zijn. Voor i = l en i = 2 is dit 
uiteraard het geval evenals voor elk knooppunt i dat vast met l en 2 
is verbonden. We beschouwen nu de staafconstructie C' met knoop
punten I ' = 1,2' = 2,3', . ., k ' waarbij i' enf dan en slechts dan door 
een staaf zijn verbonden als ij een staaf is van C. We noemen C' een 
snelheidsbee/d van C met basis 12. Natuurlijk is ook C een snelheids
beeld van C' met basis 12. Desgewenst kan men ook C tot de snel
heidsbeelden van C rekenen. Is Chet enige snelheidsbeeld van C met 
basis 12 dan is C stabiel en omgekeerd. Gemakkelijk is nu te bewijzen: 
Stelling 89.1 Een labiel vakwerk Vis statisch onbepaald. 
Bewijs. Zij V' een snelheidsbeeld met basis 12 van het labiele vak.werk 
V. Pas op Ven V' een redenering toe geheel analoog aan het betoog 
dat in de voorgaande paragraaf heeft gediend om te bewijzen dat het 
vakwerk A van fig. 96 statisch onbepaald is. 
Uit deze stelling volgt: 
Stelling 89.2 Elk statisch bepaald vakwerk is stabiel. 

90 lsostabiele vakwerken 

Het omgekeerde van stelling 89.2 is niet juist: een stabiel vakwerk is 
niet noodzakelijk statisch bepaald. Zo is het vakwerk van fig. 97a 
(n = 6, k = 4) wel stabiel (het heeft zichzelf als enig snelheidsbeeld) 
maar stellig niet statisch bepaald (n # 2k - 3). 
Het blijft zelfs stabiel als er een staaf (bijv. 13) uit wordt verwijderd 
(fig. 97b); bovendien is het dan statisch bepaald iets wat we de lezer 
verzoeken te bewijzen. Wanneer nu evenwel nog een staaf (bijvoor
beeld 24) wordt weggenomen, blijft een labiele staafconstructie over 
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1 a 2 
fig. 97 

(fig. 97c). Een en ander doet zien dat een stabiel vakwerk meer staven 
kan hebben dan minimaal voor stabiliteit nodig is. Men kan zulk een 
vakwerk hyperstabiel noemen. Wij stellen hier tegenover de vakwer
ken beschreven in 
Definitie 90.1 Een isostabiel vakwerk is een stabiel vakwerk dat bij 
verwijdering van welke staaf dan ook, overgaat in een labiele staaf
constructie. Men kan nu door een nauwkeurige bestudering van snel
heidsbeelden bewijzen : 
Stelling 90.1 Tussen het aantal knooppunten ken het aantal staven n 
van een isostabiel vakwerk bestaat de betrekking: 

n = 2k-3. (90. l) 

Anders gezegd : isostabiele vakwerken voldoen aan de voor statische 
bepaaldheid noodzakelijke voorwaarde. 
Door combinatie van het begrip snelheidsbeeld met de stelling over 
het virtuele vermogen kan verder worden aangetoond 
Stelling 90.2 Elk isostabiel vakwerk is statisch bepaald. 
Voor isostabiele vakwerken is dus (90. I) noodzakelijk en voldoende 
voor het statisch bepaald zijn. In de paragrafen 92 en 93 is het hoofd
probleem voor verschillende vakwerken opgelost; al deze vakwerken 
zijn isostabiel. 

91 Cremonadiagrammen 

In fig. 98 is een isostabiel vakwerk getekend met 5 knooppunten (A, 
B, C, D, E) en zeven staven, genummerd l, 2, .. , 7. Het is in de knoop
punten belast door een neutraal krachtenstelsel waarvan de dragers, 
in wijzerzin buiten om het vakwerk gaande, met I, II .. , V zijn aangege
ven. In deze volgorde is van de krachten de (uiteraard gesloten) 
krachtenveelhoek Qo Qi Q1 Q3 Q4 Qo getekend. In elk knooppunt 
heeft het stelsel gevormd door de uitwendige kracht die op dit punt 

2 
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JV 

v 

werkt en de krachten die door de aldaar samenkomende staven op het 
knooppunt worden uitgeoefend, een gesloten krachtenveelhoek. 
Voor het knooppunt A is dit een driehoek waarvan Qo Qi een zijde is 
terwijl de andere zijden QiP1 en P1Qo opvolgend evenwijdigzijn met 
2 en l. Hierbij houden we ons aan de vo/gorde waarin we I en de staven 
van het vakwerk ontmoeten a/s we in wijzerzin om het knooppunt /open. 
De lijnstukken P1Qo en P1Q1 geven door hun lengte op zekere schaal 
de staafkrachten in 1 en 2 aan. Uit de zin waarin de gesloten krachten
driehoek QoQ1P1Qo wordt doorlopen, zien we dat l en 2 drukstaven 
zijn. Bij P1Qo zetten we daarom 1-en bij P1Q1 komt 2-te staan 
(In geval van trek zouden we een plusteken gebruiken.) Vervol
gens construeren we de gesloten krachtenveelhoek voor een knoop
punt waar, evenals in A, slechts twee staven bijeenkomen waarin 
de staafkrachten nog onbekend zijn. Dit is het geval in B; immers 
de kracht QoP1 die 1 hierop uitoefent, is al bekend. De gezoch
te krachtenveelhoek is de vierhoek Q4QoP1P2Q4 met P1P2/ /3, 
P2Q4/ /7. Bij P1P2 en P2Q4 komt in deze volgorde te staan: 3- 7-. 
We kunnen nu de gesloten krachtenveelhoek Q3Q4P2P3Q3 voor 
knooppunt C ook vinden. Het is duidelijk dat nu QiQ3P3Q2 en 
QiQ2P3P2P1Q1 de gesloten krachtenveelhoeken zijn voor D en 
E. De figuur gevormd door de op deze wijze verkregen aaneen
sluitende krachtenveelhoeken, heet het Cremona- of Maxwe/1-
diagram van het vakwerk bij de gegeven belasting. Bij elk vakwerk dat 
althans een knooppunt heeft waar twee staven samenkomen, kan met 
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de constructie van een Cremonadiagram worden aangevangen. Moei
lijkheden ontstaan wanneer in een bepaald stadium (dat ook bet begin 
kan zijn) van de constructie geen enkel knooppunt valt aan te wijzen 
waarop nog slechts twee onbekende krachten werken. In de volgende 
paragrafen behandelen we enkele van die gevallen. Deze paragraaf be
sluiten we met de constructie van een Cremonadiagram voor een 
langsligger van een brug met hooggelegen rijvloer bij de in fig. 99 aan-

1-

14- . 

4-

6+ H Si 
6'-i- 1+ 6'+ 

4'-

13'.. 11'-i-
14' - 10'+ 

3'- Rs 
9'+ 

1'-

fig. 99 
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gegeven belasting. Er treedt hier geen enkele moeilijkbeid op zodat we 
de figuur voor zichzelf laten spreken. 

92 De snedemethode van Ritter 

Om een eenvoudig voorbeeld te geven, bescbouwen we fig. 99. Ver
onderstel dat we in staaf 12 de staafkracbt willen vinden. Dan brengen 
we over bet vakwerk een snede s-s aan die staaf 12 en nog twee andere 
niet door een punt gaande staven treft. In bet bescbouwde geval zijn dit 
4 en 6. Het deel van bet vakwerk recbts van s - s oefent op het deel 
links vans - s kracbten uit langs 4, 6 en 12 die, te zamen met alle ande
re krachten die op genoemd linker deel werken, een neutraal stelsel 
vormen. Veronderstellen we dat 4, 12 en 6 treks~ven zijn dan krijgen 
we uit de overweging dat dit stelsel in A de momentvector nul beeft, 
voor de grootte t4 van de trekkracbt in 4 de vergelijking: at4 - 2a - 4a 
-6a+28a = O; bijgevolg is t4 = -16. Het minteken wijst erop dat 4 
geen trek- docb een drukstaaf is met een staafkracbt van l 6kN. Daar 
ook de momentvector in B nul is, kunnen we op analoge wijze vinden 
dat 6 een trekstaaf is met staafkracbt t6 = l 5kN. Voor de berekening 
van t12 is kennis van t6 niet nodig. We beboeven slecbts tot uitdruk
king te brengen dat de momentvector in C nul is; dus !at12 .J2 
- 16a - 2a -4a + 2la = 0 en derbalve t12 = .J2kN zodat 12 een 

trekstaaf is. 
Wanneer van de staven die door de snede getroffen worden de staaf
assen elkaar twee aan twee snijden, is de berekening nog iets te ver
eenvoudigen. Men kan dan immers de momenteri nemen ten opzicbte 
van bet snijpunt dat niet ligt op de staaf waarin de staafkracbt moet 
worden bepaald. Dit leidt tot een vergelijking waarin de gevraagde 
staafkracht de enige onbekende is. De gevolgde oplossingswijze staat 
bekend als de snedemethode van Ritter. Zij kan ook grafiscb worden 
ingekleed. Hiertoe bepaalt men de resultante F van alle uitwendige 
kracbten die op bet liggerdeel links van s - s werken. Dit is een verti
caal naar boven gericbte kracbt van lkN waarvan de drager 12a links 
van L ligt. Vervolgens ontbindt men op de in paragraa/39 aangegeven 
manier - F in baar componenten langs de zijlijnen van de drieboek die 
A, Ben bet oneigenlijke punt van BL als boekpunten beeft. De compo
nent langs AB is de gevraagde kracbt (methode van Cu/mann) , 
Een tweede voorbeeld van de snedemetbode van Ritter geven we bij 
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de volgende bebandeling van bet Cremona-diagram voor een Polon
ceau-spant. De omloopszin is als steeds : recbts buitenom bet vakwerk 
en om elk afzonderlijk knooppunt (fig. 100). Het spant is op de aan-

p 
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gegeven wijze symmetrisch belast. We kunnen derhalve met het dia
gram voor de linkerspanthelft volstaan. Beginnend bij knooppunt A 
vinden we de staafkracht in 1 en 8. Daarna kunnen we verder gaan 
met de knooppunten Ben C waardoor de staafkrachten in 2, 9, 10 en 7 
bekend warden. In dit stadium is er geen enkel knoopunt waarmee de 
constructie kan warden voortgezet. Door de snede s - s over de staven 
4, 5 en 14 aan te brengen en T als momentenpunt te kiezen, kan /14 
warden berekend. De constructie kan daarna met het punt D warden 
voortgezet waardoor t1ien16 bekend warden. Vervolgens kan E ook 
warden behandeld en niets staat nu de voltooiing van het diagram nog 
in de weg. 
Een meer geraffineerde methode, geheel aangepast aan de omstandig
heden en grafisch eenvoudig uitvoerbaar, is de volgende. Beschouw 
het spantdeel binnen de cirkel y. De delen van het spant buiten de cir
kel oef enen hierop krachten uit met dragers l, 8, 4, 5 en 14 die, samen 
met II, III en IV een neutraal stelsel vormen dat we even met f/ aan
geven. De dragers van 8, 5 en 14 gaan door D .. In dit punt heeft f/ de 
momentvector nul. Dus gaat de resultante van II, III, IV en de krach
ten langs I en 4 door D. Men ziet echter direct dat deze resultante ook 
door E gaat en dus DE als drager heeft. De krachtenveelhoek pqrstu 
van deze 5 krachten kan dus in het Cremona-diagram warden gecon
strueerd. Hierdoor is de staafkracht in 4 bekend geworden (4 blijkt 
een drukstaaf te zijn). Knooppunt G kan nu warden af gewerkt en ver
volgens Ewaarna Den F geen moeilijkheden geven. Het diagram voor 
de linkerspanthelft is dan gereed ; het gestippelde lijnst'Uk behoort er 
niet toe. Het volledige diagram ontstaat door de figuur aan te vullen 
.met haar spiegelbeeld in de lijn 14+ . 

93 De tweesneden-methode 

Wanneer een vakwerk geen enkel knooppunt heeft waar slechts twee 
staven samenkomen, kan men zich ter bepaling van de staafkrachten 
behalve van de in paragraaf 67 bes pro ken kinematische methode des
gewenst ook bedienen van een uitbreiding van de snedenmethode van 
Ritter gegeven door Miiller-Breslau. Een klassiek voorbeeld hiervoor 
is het vakwerk bestaande uit de zeshoek ABCDEFmet de drie hoofd~ 
diagonalen AD, BE en CF. We veronderstellen dat de hoekpunten 
niet op een kegelsnede liggen, zodat we met een isostabiel vakwerk te 
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doen hebben. De belasting bestaat uit een neutraal stelsel van zes 
krachten met dragers I, II, .. , VI (fig. !Ola). In fig. lOlb is de gesloten 
krachtenveelhoek QiQ2 .. Q6Q1 getekend. Er is geen snede mogelijk 
die juist drie staven treft waarvan de assen niet door een punt gaan. 
De snede s1 - s1 (fig. lOlc) treft vier staven. De momentenstelling, 
toegepast ten opzichte van het snij punt S 1 van BC en DE, levert een ver
gelijking waarin de twee onbekende staafkrachten 17 en ts voorkomen 
en geen andere. Door de snede s2 -s2 aan te brengen en de momenten
stelling toe te passen ten opzichte van het snijpunt S2 van AB en EF, 
krijgen we een tweede vergelijking voor dezelfde twee onbekenden. 

fig. IOI 
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Hierdoor kunnen hen ts worden berekend. Voor bet knooppunt D 
kan dan de kracbtenveelboek worden geconstrueerd en bij de vol
tooiing van bet Cremonadiagram treedt verder geen enkele moeilijk
beid op. 
Ook een gebeel grafiscbe oplossing is mogelijk. Het deel van bet vak
werk dat door si - si wordt afgesneden en de knooppunten C en D 
bezit, ondervindt van bet overige deel vier kracbten met dragers 7, 8, 2 
en 4. Zij vormen met de beide uitwendige kracbten langs III en IV een 
neutraal stelsel. Zij Ri de resultante van de genoemde uitwendige 
kracbten ; dedrager ri biervan gaat door bet snijpuntTi van III en IV, 
terwijl ricbting grootte en zin door Q3Q s worden aangewezen. De 
bovenbedoelde kracbten met dragers 7 en 8 noemen we F7 en Fs; bun 
resultante, waarvan dedrager Fdoor betsnijpuntSvan 7 en8 gaat, zij 
F . Uit het voorafgaande volgt nu dat de drager pi van de resu/tante Pi 
van Ri en F door Si gaat. We bescbouwen vervolgens bet deel dat door 
s2 -s2 wordt afgesneden en de knooppunten A en F bevat. Het is in 
evenwicbt onder invloed van de kracbten - F 7 en - F s met dragers 
7 en 8, twee kracbten met dragers l en 5 en de beide uitwendige kracb
ten gedragen door I en VI. Van de laatste twee kunnen we de resul
tante R1 vinden ; de drager r1 gaat door bet snijpunt T2 van I en VI. 
De resultante van - F 7 en - F s is - F ( drager j). De drager p2 van de 
resultante P2 van R1 en. -F gaat door S2. Het kracbtenstelsel {Pi, P2} 
is statiscb equivalent met {Ri, F, R1, -F), dus met {Ri, R1}. De 
dragers pi en p2 snijden elkaar dus in een punt Pop de drager r van de 
resultante R van Ri en R1, welke lijn gemakkelijk kan worden gecon
strueerd. Verder gaanpi enp2 in deze volgorde door de snijpunten Pi 
en P2 van/met ri en r1 . Dejuiste positie van Piste vinden met behulp 
van het behande/de in paragraaf 42 3. We construeren een drieboek 
GGiG2 waarvan de boekpunten in deze volgorde op r, ri en r1 liggen 
en de zijlijnen GGi en GG2 opvolgend door Si en S2 gaan. Dan gaat/ 
door bet snijpunt van S iS2 met G i G1. Bijgevolg is/ de verbindingslijn 
van Smet dit snijpunt (in de fig. valt bet buiten de tekening). Nu zijn 
dus Pi, P2 , P, pi en p2 ondubbelzinnig bepaald, zodat F, F7 en Fs 
kunnen worden gevonden; bierbij blijkt dat 7 en 8 drukstaven zijn. 
De constructie zou, als S op Si S 2 ligt, voor F, F 7 en F s oneindig grote 
kracbten leveren. Daar de knooppunten niet op een kegelsnede liggen, 
treedt dit geval niet op. Nadat F 7 geconstrueerd is, kan men, begin
nend met bet knooppunt D, bet Cremonadiagram construeren 
(fig. IO lb) . De lezer vervolge deze constructie aan de hand van de fi-
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guur. De staafkrachten in de hoof ddiagonalen komen in het diagram 
elk tweemaal voor. 

94 Vraagstukken 

In onderstaande opgaven zijn de afstanden in meters opgegeven. 
1. Teken het Cremonadiagram bij fig. 94. l. Het punt Sis geen knoop
punt. 

3 3 3 

skN 2 kN fig. 94. I 

2. Construeer voor de kraan van fig. 94.2 het Cremonadiagram. 

2.5 

2 

3 kN 

fig. 94.2 

F 

fig. 94 .3 
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3. In fig. 94.3 is een Belgisch kapspant met bovenlicht weergegeven. 
De belasting bestaat uit verticaal naar beneden werkende krachten 
van 20 kN in de knooppunten B en C en 10 kN in de knooppunten 
A, D, E en F. Construeer het Cremona-diagram. 



Antwoorden bij enkele vraagstukken 

Paragraaf 33 
1. Ten opzichte van het assenstelsel waarin A, B, C, D en Tin deze 
volgorde door (h, 0, 0); (0, h, 0); (-h, 0, O); en (0, 0, h) worden aange
geven, is 1/2 k .J2 (1, 1, 2) het kracht- en - 1/ 3 k h (1, 1, 2) het koppel
bestanddeel van de dyname. Centrale as: x = 1/6 h (-1, -3, 2) + 
l(l, 1,2). 
2. Met Fk = [fk, ft] (k = 1, 2) is: f1 = (2, -4, 8), f*1 = (0, -12, -6), 
f2 = (-2, 2, -8) enfz*= (-2, 6, - 2). 
3. Resulterende dyname: kracht (3, 1, 6), koppel (6, 2, 12), as: 
x = (2,-1, 1) + l (3,1, 6). Stel F = [f, f*] dan f* = (-6, -11, 15); 
dragervanF:x = (5,0,2) + l(2, 3,3). 
5. Zij Fk = [fk, f*k] (k = 1, 2) en F = [k e, O] met (e, e) = 1 Dan is 
devoorwaarde (F1,F2) + k(e,f1*+ fz*) = 0. 
6. Krachtvector: (-3, 2, 6); koppelvector: (3, 2,-6); as: x = (0, 0, 6) 
+ l (-3, 2, 6). Het gevraagde koppel heeft 1/6 (0, 0, 49) als moment
vector. 

Paragraaf 54. 
5. Tot aan het zwaartepunt van de ladder. 

Paragraaf 68. 
2. De loodrechte doorsnede is een ellips. 
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