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10.1 Gerak relatif pada sistem dua partikel

Posisi relatif

Tinjau dua partikel masing-masing bermassa m1 dan m2. Jika po-
sisi masing-masing benda menurut kerangka O adalah�r1 dan�r2,
maka posisi relatif partikel 1 terhadap partikel 2 adalah

�r1,2 =�r1 −�r2. (10.1)

Misalnya terdapat kerangka acuan lain, O�, yang posisinya ada-
lah �R terhadap O. Posisi partikel 1 dan 2 menurut kerangka O�

adalah �r�1 dan �r�2. Vektor posisi masing-masing partikel menurut
kedua kerangka terhubung oleh persamaan

�r1 = �R+�r�1, (10.2)

�r2 = �R+�r�2. (10.3)

Jika kita hitung selisih dua persamaan di atas, diperoleh

�r1 −�r2 = �r�1 −�r�2 ⇔�r1,2 = �r�1,2. (10.4)
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Terlihat bahwa posisi relatif partikel 1 terhadap partikel 2, baik
menurut kerangka O maupun O� sama. Hal ini menunjukkan
bahwa posisi relatif satu partikel terhadap yang lain sama bagi
semua kerangka acuan. Dengan menurunkan persamaan di atas
terhadap waktu, kita daapt memperluas keberlakuan persamaan
di atas pada besaran kecepatan dan percepatan relatif. Jadi posi-
si, kecepatan, dan percepatan relatif satu partikel terhadap yang
lain sama bagi semua kerangka acuan. Dengan demikian, ketika
meninjau sistem dua partikel, kita dapat menggunakan kerangka
acuan manapun yang dikehendaki, dan besaran kinematika relatif
kedua partikel dijamin sama.

Kerangka acuan yang kita pilih dapat berada di luar sistem
yang ditinjau, maupun di dalam sistem. Pada pembahasan ini,
kita akan memilih kerangka laboratorium sebagai kerangka acuan
di luar sistem, dan kerangka pusat massa sebagai kerangka acuan
di dalam sistem.

Kita telah menamai posisi tiap partikel pada kerangka labora-
torium sebagai �r1 dan �r2. Dan sekarang kita akan menentukan
posisi tiap partikel menurut kerangka pusat massa. Untuk keper-
luan ini, terlebih dahulu kita tentukan posisi pusat massa sistem,

�R =
m1�r1 + m2�r2

m1 + m2
. (10.5)

Kemudian kita dapat menentukan posisi relatif tiap partikel ter-
hadap pusat massa,

�R1 =�r1 − �R =
m2

m1 + m2
(�r1 −�r2) =

µ

m1
�r1,2, (10.6)

dengan

µ ≡ m1m2

m1 + m2
(10.7)

kita sebut sebagai massa tereduksi. Dengan cara yang sama, kita
dapatkan posisi relatif benda 2 terhadap pusat massa,

�R2 = − µ

m2
�r1,2. (10.8)

Dapat dibuktikan bahwa posisi relatif partikel pertama terhadap
partikel kedua menurut kerangka pusat massa adalah

�R1,2 = �R1 − �R2 =�r1,2. (10.9)
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Kecepatan relatif

Persamaan posisi relatif masing-masing benda terhadap pusat mas-
sa dapat didiferensialkan untuk menghasilkan

�V1 = �v1 − �V =
µ

m1
�v1,2, (10.10)

�V2 = �v2 − �V = − µ

m2
�v1,2, (10.11)

dengan �V1 ≡ d�R1
dt dan �V2 ≡ d�R2

dt adalah kecepatan masing-masing

benda terhadap pusat massa dan �V ≡ d�R
dt adalah kecepatan pusat

massa sistem. Dapat kita buktikan bahwa

�V1,2 = �v1,2. (10.12)

Percepatan relatif

Diferensial dari persamaan kecepatan relatif tiap partikel terha-
dap pusat massa menghasilkan

�A1 =�a1 − �A =
µ

m1
�a1,2, (10.13)

�A2 =�a2 − �A = − µ

m2
�a1,2, (10.14)

dengan �A1 ≡ d2�R1
dt2 dan �A2 ≡ d2�R2

dt2 adalah percepatan masing-

masing benda terhadap pusat massa dan �A ≡ d2�R
dt2 adalah perce-

patan pusat massa sistem. Lagi-lagi dapat dibuktikan bahwa

�A1,2 =�a1,2. (10.15)

Anggaplah dua partikel dalam sistem mengalami interaksi me-
lalui gaya �G(�r). Gaya pada partikel pertama akibat partikel kedua
kita tuliskan sebagai �G1,2 yang menurut hukum kedua Newton
memenuhi

�G1,2 = m1�a1. (10.16)

Hal yang sama juga berlaku pada partikel kedua,

�G2,1 = m2�a2, (10.17)



60 14 pekan kuliah mekanika b

dengan �F2,1 adalah gaya pada partikel kedua akibat partikel per-
tama. Menurut hukum ketiga Newton, kedua gaya tersebut me-
rupakan pasangan aksi-reaksi,

�G1,2 = −�G2,1. (10.18)

Dari ketiga persamaan terakhir, dapat kita peroleh

�a1 = −m2

m1
�a2. (10.19)

Sehingga percepatan relatif partikel pertama terhadap kedua ada-
lah

�a1,2 =�a1 −�a2 =

�
m1 + m2

m1

�
�a2. (10.20)

Kalikan persamaan terakhir dengan m2
m2

= 1, diperoleh

�a1,2 =

�
m1 + m2

m1m2

�
(m2�a2) =

�G1,2

µ
, (10.21)

dengan 1
µ ≡ 1

m1
+ 1

m2
. Besaran µ telah kita gunakan sebelumnya,

dan menyatakan massa tereduksi dari dua partikel. Dari persa-
maan terakhir, kita lihat bahwa ternyata percepatan relatif partikel
pertama terhadap kedua bukanlah gaya yang dialami dibagi de-
ngan massa partikel pertama, namun gaya dibagi dengan massa
tereduksi. Persamaan terakhir juga dapat kita manfaatkan untuk
memperoleh

�a2,1 =
�G2,1

µ
. (10.22)

10.2 Tumbukan dua partikel

Mari kita pelajari lebih jauh sistem dua partikel di atas, dengan
mengandaikan dua partikel tersebut mengalami tumbukan satu
sama lain. Jika sistem mengalami gaya eksternal sebesar �F, maka
berlaku

�F =
d�P
dt

, (10.23)

dengan �P adalah momentum pusat massa sistem yang juga sama
dengan total momentum sistem. Gaya luar dapat berupa, misal-
nya gaya gesek antara benda dengan lantai atau gaya gesek udara.
Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka berlaku

�P = konstan, (10.24)
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atau

�p1i + �p2i = �p1 f + �p2 f , (10.25)

dengan indeks i (singkatan dari intial) menyatakan besaran sebe-
lum tumbukan dan f (final) menyatakan besaran setelah tumbuk-
an. Persamaan terakhir tidak lain menyatakan konservasi momen-
tum linear sistem menurut kerangka laboratorium. .

Lalu bagaimanakah bentuk persamaan untuk konservasi mo-
mentum linear dalam kerangka pusat massa? Kita dapat me-
manfaatkan besaran kecepatan tiap partikel menurut pusat massa,
yang telah kita peroleh pada bagian sebelumnya, untuk menghi-
tung momentum total sistem sebelum tumbukan, � konservasi momentum

dalam kerangka pusat mas-
sa�P� = �p�1i + �p�2i = m1�V1 + m2�V2

= µ�v1,2 − µ�v1,2

= 0. (10.26)

(Tanda aksen kita gunakan untuk membedakan momentum da-
lam kerangka pusat massa dengan momentum dalam kerangka
laboratorium). Terlihat bahwa momentum total sistem menurut
kerangka pusat massa adalah nol. Hal ini sangatlah logis. Mo-
mentum total sistem sama dengan momentum pusat massa (yaitu
massa total kedua partikel, m1 + m2, dikalikan dengan kecepat-
an pusat massa �V). Ketika kita menganggap pusat massa sistem
sebagai kerangka acuan, artinya kita meminta seorang pengamat
untuk berada di titik pusat massa. Jelas bahwa pengamat tersebut
akan mengamati titik pusat massa diam terhadap dirinya, sehing-
ga momentum sistem bernilai nol.

Selanjutnya, karena momentum linear konstan (akibat tidak
adanya gaya luar yang bekerja pada sistem), maka momentum
akhir sistem setelah tumbukan adalah

�p�1 f + �p�2 f = 0. (10.27)

Dari dua persamaan terakhir, terlihat bahwa persamaan konse-
rvasi momentum menurut kerangka pusat massa memiliki bentuk
yang lebih sederhana dibandingkan persamaan yang sama menu-
rut kerangka laboratorium.
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Sekarang, mari kita tinjau energi kinetik sistem. Kita mulai
dari kerangka acuan pusat massa. Menurut kerangka acuan pusat
massa, kecepatan tiap partikel adalah �V1 dan �V2, sehingga energi
kinetik sistem adalah

K� =
1
2

m1�V2
1 +

1
2

m2�V2
2 . (10.28)

Tanda aksen kita gunakan kembali untuk menyatakan besaran
energi kinetik (K) terhadap pusat massa sistem. Mengingat �V1 =

�v1 − �V, dapat kita peroleh

V2
1 = �V1 · �V1 = v2

1 + V2 − 2�v1 · �V. (10.29)

Demikian pula untuk partikel kedua, �V2 = �v2 − �V sehingga

V2
2 = �V2 · �V2 = v2

2 + V2 − 2�v2 · �V. (10.30)

Gunakan dua persamaan terakhir ke persamaan energi kinetik,

K� =
1
2

m1v2
1 +

1
2

m1V2 − m1�v1 · �V

+
1
2

m2v2
2 +

1
2

m2V2 − m2�v2 · �V.

=
1
2

m1v2
1 +

1
2

m2v2
2 +

1
2
(m1 + m2)V2 − (m1�v1 + m2�v2) · �V.

(10.31)

Kita tuliskan M = m1 +m2 sebagai massa total sistem dan m1�v1 +

m2�v2 = M�V, serta

K =
1
2

m1v2
1 +

1
2

m2v2
2, (10.32)

sebagai energi kinetik menurut kerangka laboratorium, sehingga

K� = K − 1
2

MV2. (10.33)

Atau dapat juga dituliskan

K − K� =
1
2

MV2, (10.34)

yang berarti bahwa besarnya energi kinetik sistem menurut pe-
ngamat di laboratorium dan di pusat massa sistem tidak sama,
dan selisih keduanya sama dengan energi kinetik dari pusat mas-
sa sistem, 1

2 MV2.
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Akibat peristiwa tumbukan, energi kinetik sistem dapat beru-
bah. Tumbukan dikatakan sebagai tumbukan yang elastik (len-
ting) jika energi kinetik sistem sebelum dan setelah tumbukan ti-
dak berubah. Jika setelah tumbukan energi kinetik sistem bertam-
bah, maka peristiwanya disebut sebagai tumbukan elastik super
(superelastic). Penambahan energi kinetik ini bisa jadi berasal da-
ri energi internal sistem. Tumbukan dikatakan tidak lenting jika
energi kinetik sistem setelah tumbukan berkurang dibanding se-
belum tumbukan. Jadi, secara umum dapat kita tuliskan

Ki + Q = K f , (10.35)

dengan Q < 0 (tumbukan tidak elastik), Q = 0 (elastik), dan
Q > 0 (elastik super).

Momentum linear dan energi kinetik adalah dua besaran uta-
ma yang diukur pada peristiwa tumbukan (misalnya pada ekspe-
rimen tumbukan antarpartikel elementer). Jika massa dan kece-
patan kedua partikel sebelum tumbukan diketahui, maka secara
umum persamaan konservasi momentum dan persamaan ener-
gi kinetik di atas dapat digunakan untuk menentukan kecepatan
akhir sistem.

10.3 Tumbukan elastik satu dimensi

Sebagai aplikasi konsep sebelumnya kita akan mempelajari peris-
tiwa tumbukan satu dimensi antara dua partikel bermassa m1 dan
m2. Anggap kecepatan masing-masing partikel dalam kerangka
laboratorium sebelum tumbukan adalah v1i dan v2i, sedangkan
kecepatan keduanya setelah tumbukan adalah v1 f dan v2 f . Peru-
bahan momentum sistem dikaitkan dengan keberadaan gaya luar
yang bekerja pada benda,

F =
dp
dt

. (10.36)

Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem kedua partikel
selama tumbukan, maka momentum sistem bernilai konstan,

m1v1i + m2v2i = m1v1 f + m2v2 f . (10.37)
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Pada kasus tumbukan elastik berlaku

Ki = K f

⇔ 1
2

m1v2
i1 +

1
2

m2v2
2i =

1
2

m1v2
i f +

1
2

m2v2
2 f . (10.38)

Persamaan (10.37) dan (10.38) dapat kita sederhanakan sebagai
berikut. Pertama kita susun ulang kedua persamaan menjadi

m1

�
vi1 − v1 f

�
= −m2

�
v2i − v2 f

�
, (10.39)

m1

�
v2

i1 − v2
i f

�
= −m2

�
v2

2i − v2
2 f

�
. (10.40)

Bagi persamaan energi dengan persamaan momentum,

✟✟m1✘✘✘✘✘✘�
vi1 − v1 f

� �
vi1 + vi f

�

✟✟m1✘✘✘✘✘✘�
v1i − v1 f

� =
✘✘✘−m2✘✘✘✘✘✘�

v2i − v2 f

� �
v2i + v2 f

�

✘✘✘−m2✘✘✘✘✘✘�
v2i − v2 f

�

⇔ vi1 + vi f = vi1 + vi f , (10.41)

atau

(v1 − v2)i = − (v1 − v2) f ⇔ (v1,2)i = − (v1,2) f . (10.42)

Terlihat di sini bahwa kecepatan relatif partikel pertama terhadap
kedua sebelum dan setelah tumbukan sama besar dan saling ber-
lawanan arah.

Sekarang, kita beralih ke kerangka pusat massa. Konservasi
momentum menurut kerangka ini adalah

m1V1i + m2V2i = 0

m1V1 f + m2V2 f = 0. (10.43)

Jumlah dua persamaan tersebut adalah

m1

�
V1i + V1 f

�
+ m2

�
V2i + V2 f

�
= 0, (10.44)

dengan solusi

V1i = −V1 f dan V2i = −V2 f . (10.45)

Artinya menurut kerangka pusat massa, setelah tumbukan tiap
partikel berbalik arah dengan laju yang sama dengan laju sebelum
tumbukan. Tentu saja, kita dapat juga mencari selisih dari dua
persamaan konservasi momentum di atas untuk mendapatkan

m1

�
V1i − V1 f

�
+ m2

�
V2i − V2 f

�
= 0, (10.46)
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yang menghasilkan solusi

V1i = V1 f dan V2i = V2 f . (10.47)

Namun, hal ini berarti kedua partikel tidak mengalami tumbukan
sama sekali.

Soal

1. Tinjau tumbukan satu dimensi, sebuah massa 2m bergerak ke
kanan dan massa lain m bergerak ke arah kiri. Keduanya mela-
ju dengan kelajuan v. Jika tumbukannya elastik maka tentukan
kecepatan setelah tumbukkan terhadap kerangka lab untuk ti-
ap massa dengan cara:

(a) kerjakan dengan meninjau kerangka lab.

(b) kerjalan dengan meninjau kerangka pusat massa.

2. Tinjau dua partikel dengan massa m1, m2 dan kecepatan masing-
masingnya �v1 dan �v1. Keduanya bertumbukan dan kemudian
dua massa tersebut bergabung menjadi satu. Tentukan kece-
patan akhir sistem dan tunjukkan bahwa besar energi kinetik
yang hilang karena tumbukkan sebesar

m1m2

2 (m1 + m2)
|�v1 − �v2|2 .

3. Dua partikel m1 dan m2 masing-masing bergerak dengan kece-
patan �v1 dan �v2 terhadap kerangka lab. Kedua partikel kemu-
dian bertumbukan sehingga energi kinetik sistem berkurang
sebesar Q. Tentukanlah momentum akhir tiap partikel setelah
tumbukan! Anggap kedua partikel hanya bergerak dalam arah
satu dimensi.

4. Sebuah benda bermassa M pecah menjadi dua bagian, masing-
masing bermassa m1 dan m2. Jika energi kinetik sistem bertam-
bah sebesar Q, tentukanlah kecepatan akhir tiap bagian benda
terhadap pusat massa sistem!


