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Kerjakan secara mandiri, boleh buka buku.

1. Pada gambar di samping, katrol dapat dianggap sebagai cakram
dengan jari-jari 0,25 m dan massa 1 kg. Jika tali tidak selip dan
tidak mulur, tentukan
a) percepatan sistem,
b) tegangan tali T1 dan T2.
c) Jika  benda  1  diganti  dengan  benda  lain,  tentukan  massa

benda  pengganti  agar  sistem  berada  dalam  keadaan
setimbang.

d) Jika benda berada dalam keadaan setimbang dan tali diganti
dengan  tali  lain  yang  memiliki  luas  penampang  4  cm2,
panjang awal 2 m, dan modulus young E = 9x108 N/m2, tentukan perubahan panjang tali.

2. Sebuah gelombang tali sinusoidal  merambat pada arah positif dari sumbu x dengan amplitudo
2.0 cm, panjang gelombang 10 cm, dan frekuensi 400 Hz. 
a) Nyatakan fungsi gelombang tali tersebut dalam bentuk sinusiodal. 
b) Berapakah nilai laju getar maksimum dari sebuah titik sembarang pada tali?
c) Berapakah laju rambat tali?

3. Tabung pitot  pada gambar di bawah ini digunakan untuk menentukan laju aliran udara pada
suatu  tempat.  Titik  A dan B masing-masing  terhubung  dengan  kedua  tabung  U yang  berisi
cairan. Pada titik A, udara tidak bergerak sehingga vA = 0, sedangkan laju udara di titik B dapat
dianggap sama dengan laju udara di luar tabung,  v. Jika massa jenis udara dan cairan masing-
masing adalah  rair dan  r, gunakan persamaan Bernoulli untuk menyatakan laju udara di luar
tabung (v) dalam variabel, rair, r, g dan h.

4. Sebuah benda dihubungkan dengan pegas dan digetarkan secara horizontal. Gambar di samping
menunjukkan energi kinetik terhadap posisi benda. Jika skala  KS = 4,0 J, tentukan konstanta
pegas yang digunakan.



5. Suatu  mesin  berisi  gas  ideal  dengan  nilai  volume  dan
tekanan seperti pada gambar, satuan volume V adalah liter
dan tekanan P dalam atmofis. Gas mulai dari keadaan titik
A dengan nilai volume VA = 5 L, tekanan PA = 1 atm, serta
suhunya    TA  =  300  K,   lalu  mengalami  proses   isokhorik
menuju keadaan B yang suhunya TB. Diketahui perubahan
energi internal pada proses AB adalah EAB = 1,52 x 103 J.
Dari   keadaan   B   menuju   C   gas   mengalami   proses
isothermal,   sedangkan  dari   keadaan  C  menuju  A  adalah
proses isobarik. 
a) Hitunglah berapa jumlah mol (n), dan suhu pada keadaan B (TB).
b) Hitunglah usaha yang dilakukan gas untuk masingmasing proses WAB,  WBC, dan WCA,  lalu

jelaskan apa makna tanda positif atau negatif dari nilainya.
c) Hitunglah total  kalor  yang diterima sistem dari   lingkungan (Qmasuk)  dan total  kalor  yang

dilepaskan oleh sistem ke lingkungan (Qkeluar). 
d) Hitunglah efisiensi siklus.


