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OMSCHRIJVING
Statica is een standaardwerk waarin de principes van de statica uitgebreid worden behandeld. De theorie is
aangevuld met talloze praktische voorbeelden en met aansprekende en fraai geïllustreerde vraagstukken.
Statica bevat de didactische kwaliteiten waar Russell C. Hibbeler beroemd om is binnen het
vakgebied.Didactische kenmerken:- Veel verschillende soorten vraagstukken uit diverse technische
disciplines waarbij de nadruk ligt op situaties uit de beroepspraktijk.- Analyseprocedures die een logische
werkwijze bieden voor de toepassing van de theorie en voor de ontwikkeling van probleemoplossende
vaardigheden.- Voorbeelden die de toepassing van de theorie op de praktijk illustreren. De voorbeelden
geven de probleemoplossende strategieën weer die in de bijbehorende analyseprocedures zijn besproken.Afbeeldingen die het boek aantrekkelijker en duidelijker maken voor visueel ingestelde studenten.In deze
twaalfde editie zijn honderden nieuwe vraagstukken en illustraties toegevoegd. Op de nieuwe website
www.pearsoneducation.nl/hibbeler zijn animaties opgenomen die studenten helpen de basisconcepten van
de technische mechanica te visualiseren en video-uitwerkingen met daarin uitvoerige instructies. Voor
docenten zijn uitwerkingen van de vraagstukken en en uitgebreide powerpointslides beschikbaar.Russell
C. Hibbeler is verbonden aan de Faculteit Werktuigbouwkunde van de Uni versity of Louisiana. De
Nederlandstalige bewerking is verzorgd door prof. dr. ir. Dirk Lefeber, prof. dr. ir. Marc Van Overmeire
en prof. dr. ir. Hugo Sol, allen verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Tot onze spijt zijn in de Nederlandse editie Statica, 13e editie fouten in een aantal opgaven
terechtgekomen. Deze opgaven hebben wij onjuist overgenomen uit het ...
Welkom op de website bij Dynamica van Russell C. Hibbeler Dynamica is een standaardwerk waarin de
principes van de dynamica uitgebreid worden behandeld.
Statica is een standaardwerk waarin de principes van de statica uitgebreid worden behandeld. De …
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