
Soal Latihan Fisika Dasar I
Agus Suroso (agussuroso[di]fi.itb.ac.id) Topik: Usaha, Energi, dan Momentum

1 Soal

1. Pada gambar berikut, koefisien gesek antara benda bermassa m1 = 3, 0 kg dengan permukaan meja adalah
µk = 0, 400. Sistem mula-mula berada dalam keadaan diam. Berapakah laju bola m2 = 5, 0 kg saat dia
sudah jatuh sejauh h = 1, 50 m?

2. Sebuah balok bergerak disepanjang lintasan tanpa gesekan hingga balok mencapai bagian dengan panjang
L = 0, 75 m, yangterletak pada ketinggian h = 2, 0 m pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ = 300.
Pada bagian ini koefisien gesek kinetis ialah 0,40. Balok melewati titik A dengan kecepatan 8,0 m/s. Jika
balok dapat mencapai titik B (dimana gesekkan telah hilang) berapakah kecepatannya disana dan jika tidak
berapakah ketinggian maksimum yang dicapai balok?

3. Sebuah balok meluncur sepanjang lintasan dari satu level ke level yang lebih tinggi setelah melewati sebuah
cekungan. Lintasan tersebut licin hingga balok mencapai level yang tinggi. Disana gaya gesek memperlambat
gerakan balok hingga berhenti setelah menempuh jarak d. Jika kecepatan awal balok 6,0 m/s, perbedaan
ketinggian h = 1, 1 m dan µk = 0.60. Hitunglah d!

4. Balok bermassa 10,0 kg dilepaskan dari keadaan diam dari titik A seperti gambar dibawah. Lintasan licin
kecuali antara titik B dan C, yang memilikki panjang 6,00 m. Balok bergerak turun sepanjang lintasan
hingga menumbuk pegas dengan konstanta pegas 2250 N/m dan menekan pegas sejauh 0,300 m dari titik
keseimbangannya. Tentukan koefisien gesek kinetis antara balok dan permukaan kasar antara titik B dan
C.
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5. Pada gambar dibawah ditunjukkan sistem tiga partikel dengan massa masing-masing m1 = 3.0kg, m2 =
4.0kg, dan m3 = 8.0kg. Skala pada koordinat sedemikian sehingga xs = 2.0m dan ys = 2.0m. Berapakah (a)
koordinat x dan (b) koordinat y dari pusat massa sistem? (c) Jika m3 secara bertahap bertambah apakah
pusat massa sistem bergeser mendekat atau menjauh darinya ataukah tidak berubah?

6. Sebuah peluru ditembakkan dari meriam dengan kecepatan awal (~v0) 20 m/s, pada sudut θ0 = 600 dengan
horizontal. Pada puncak lintasan peluru meledak dan pecah menjadi dua bagian dengan massa yang sama.
Satu bagian kecepatannya menjadi nol setelah ledakan dan jatuh secara vertikal. Seberapa jauh dari meriam
bagian yang lain mendarat asumsikan gesekan udara diabaikan.

7. Sebuah biji zaitun (m = 0.50 kg) terletak pada pusat koordinat dari sistem koordinat xy dan sebuah kacang
brazil (M = 1.5 kg) terletak pada titik (1.0, 2.0) m. Pada t = 0 sebuah gaya ~F0 = (2.0̂i + 3.0ĵ) N bekerja
pada biji zaitun dan gaya ~F0 = (−3.0̂i − 2.0ĵ) N bekerja pada kacang. Nyatakan perpindahan dari pusat
massa sistem biji zaitun-kacang saat t =4.0 s dalam unit vektor satuan, terhadap posisi awal sistem saat
t = 0?

8. Suatu bola dengan massa 300 gram dan laju v = 6 m/s menumbuk dinding dengan sudut awal θ = 30◦

hingga memantul dengan laju dan sudut yang sama. Bola tersebut mengalami kontak dengan dinding selama
∆t = 10 ms. Tentukan, (a) besarnya impuls yang diterima oleh bola akibat dinding, dan (b) besar gaya
rata-rata yang diberikan oleh bola kepada dinding.
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