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Dinamika

1 Hukum-hukum Newton tentang gerak

Pada 1687 Newton mempublikasikan tiga hukumnya,

1. Hukum ke-1: Sebuah benda akan bergerak dengan kecepatan konstan (yang bisa saja ber-
nilai nol) kecuali jika dikenai gaya.

2. Hukum ke-2: Laju perubahan momentum sebuah benda akan sama dengan gaya yang be-
kerja padanya.

Momentum suatu benda adalah ~p = m~v, sehingga

d~p

dt
= ~F ⇒ ~F = m~a. (1)

3. Hukum ke-3: Untuk setiap gaya yang dikerjakan oleh suatu benda ke benda lain, terda-
pat suatu gaya yang sama besar dan berlawanan arah yang dikerjakan oleh benda kedua
terhadap pertama.

Tinjau sistem dua benda yang saling berinteraksi dan terisolasi dari dunia luar. Momen-
tum total sistem ini adalah ~ptotal = ~p1+~p2, sehingga menurut hukum kedua laju perubahan
momentum total adalah

d~ptotal
dt

=
d~p1
dt

+
d~p2
dt

= ~F1 + ~F2, (2)

dengan ~F1 dan ~F2 masing-masing adalah gaya yang bekerja pada benda pertama dan
kedua. Hukum ketiga mengharuskan ~F1 = −~F2, sehingga persamaan di atas memberikan
d~ptotal
dt = 0, yang berarti bahwa momentum total sistem bernilai konstan.

2 Gaya bergantung waktu, F = F (t)

Jika kita mendapati sebuah benda yang dikenai gaya yang bergantung waktu, maka kita dapat
menggunakan hukum kedua Newton untuk memperoleh gambaran tentang perilaku (yaitu posisi
dan kecepatan) benda. Misal, pada sebuah benda berlaku gaya F = F (t), maka hukum kedua
Newton memberikan

m
dv

dt
= F (t)⇒

∫ v(t)

v0

mdv′ =

∫ t

t0

F (t′)dt′, (3)

sehingga diperoleh kecepatan benda

v(t) = v(t0) +

∫ t

t0

F (t′)dt′. (4)

Posisi benda dapat dipeoleh dari integrasi kecepatan terhadap waktu,∫ x(t)

x0

dx′ =

∫ t

t0

v(t′)dt′. (5)
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1. Efek gelombang radio pada elektron di ionosfer. Ionosfer, yang berada sekitar
200 km di atas permukaan bumi, secara total bersifat netral dan tersusun atas ion-
ionbermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jika gelombang radio
melewati ionosfer, maka medan listriknya akan mempercepat partikel-partikel muatan pa-
da ionosfer. Karena medan listrik berosilasi terhadap waktu, maka partikel beruatan
akan bergerak bolak-balik. Anggaplah medan listrik pada gelombang radio berbentuk
~E = ~E0 sinωt, dengan ω adalah frekuensi osilasi dengan satuan radian per detik. Diketa-
hui bahwa gaya yang dialami oleh elektron akibat medan listrik adalah

~F = −e ~E, (6)

dengan e adalah muatan elektron. Tentukan posisi elektron sebagai fungsi waktu.

2. Sebuah massa m semula diam pada pusat sistem koordinat. Saat t = 0, sebuah gaya
F = F0

(
1− te−λt

)
dikerjakan pada partikel. Tentukan percepatan, kecepatan, dan posisi

partikel sebagai fungsi waktu.

3. Sebuah benda m dikenakan gaya dengan besar

F = F0e
−λt sin(ωt+ φ).

Tetukan bentuk persamaan dari v(t) dan x(t) serta hitung nlai kecepatan terminalnya!

4. Sebuah balok massa m mula-mula diam di atas sebuah bidang licin. Benda kemudian
dikenakan gaya F = F0te

−λt. Hitung nilai x(t) dan v(t) untuk t >> 0 dan t ≈ 0!

3 Gaya bergantung posisi, F = F (x)

Pada kasus ini, kita akan memanfaatkan aturan rantai,

a =
dv

dt
=
dv

dx

dx

dt
= v

dv

dx
. (7)

Sehingga hukum kedua Newton dapat kita tuliskan menjadi

ma = mv
dv

dx
= F (x), (8)

dan kita selesaikan

m

∫ v(t)

v0

mv′ dv′ =

∫ x

x0

F (x′)dx′. (9)

Ruas kiri dari persamaan di atas menghasilkan suku yang mengandung v2/2. Setelah diakarkan,
diperoleh v(x). Untuk mendapatkan posisi benda, kita gunakan

v =
dx

dt
⇒
∫ x

x0

dx′

v(x′)
=

∫ t

t0

dt′. (10)

Contoh:

1. Gaya gravitasi. Benda bermassa m di permukaan bumi mengalami gaya sebesar F =
−mg atau mengalami percepatan −g. Dengan menuliskan −g = a = v dvdy (y adalah ke-
tinggian benda), tentukan kecepatan benda sebagai fungsi posisi (y) dan posisi (y) sebagai
fungsi waktu (t).

2. Sebuah partikel m dikenai gaya sebesar F = −ax+ bx2 dengan a dan b adalah konstanta.

(a) tentukan energi potensial V (x)
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(b) gambarkan/plot grafik dari F (x) dan V (x) dalam satu sistem koodinat

3. Sebuah massa m berada pada suatu pengaruh gaya yang mengarah ke pusat koordinat
dengan besar F = −k/r2 dengan k adalah suatu konstanta. Jika massa ini dilepas dari
jarak L dari pusat koordinat, tunjukkan bahwa waktu t yang diperlukan massa untuk
sampai di pusat koordinat adalah

t = π

(
mL3

8k

)1/2

.

4. Kecepatan dari sebuah partikelm yang dikenai suatu gaya memenuhi persamaan v = K/xn

dengan K adalah suatu konstanta. Anggap pada saat t = 0, x = x0.

(a) tentukan F (x)!

(b) tentukan F (t)!

(c) tentukan x(t)!

4 Gaya bergantung kecepatan, F = F (v)

Dari hukum kedua Newton, kita dapatkan

m
dv

dt
= F (v)⇒ m

∫ v(t)

v0

dv′

F (v′)
=

∫ t

t0

dt′. (11)

Hasil intergrasi tersebut adalah fungsi kecepatan terhadap waktu, v(t). Jika kita ingin menda-
patkan kecepatan sebagai fungsi posisi, maka kita tuliskan a = v dvdx , sehingga

ma = mv
dv

dx
= F (v)⇒ m

∫ v(x)

v0

v′ dv′

F (v′)
=

∫ x

x0

dx′. (12)

Contoh:

1. Sebuah partikel bermassa m bergerak sepanjang garis lurus dipengaruhi oleh sebuah gaya
retardasi(gaya yang selalu berarah melawan arah gerak benda) F = beav, dengan b dan
a merupakan konstanta dan v adalah kecepatan. Saat t = 0 partikel memiliki kecepatan
sebesar v0. Tentukan kecepatan sebagai fungsi waktu!

2. Sebuah mobil diperlambat oleh sebuah gaya F (v). Pengurangan kelajuannya memenuhi
persamaan v = k(t− ts)2 dengan k dan ts masing-masing merupakan konstanta dan waktu
yang diperlukan oleh mobil untuk berhenti. Tentukan F (v)!

3. Sebuah bola m dilempar dengan kelajuan awal v0 pada sebuah permukaan datar sehingga
bola mengalami gaya hambat yang besarnya sebanding dengan v

1
3 . Tentukan kecepatan

dan posisi benda sebagai fungsi waktu!
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