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1. Sebuah serangga terbang mengikuti lintasan spiral sedemikian rupa sehingga lintasan terse-
but pada setiap waktu t dinyatakan dalam koordinat polar seperti berikut

r = beΩt θ = Ωt, (1)

dengan b dan Ω adalah konstanta positif.

(a) Tentukan vektor kecepatan dan percepatan dari serangga tersebut pada waktu t,

(b) tunjukkan bahwa sudut yang dibentuk dari kedua vektor ini selalu bernilai π/4.

2. Sebuah partikel bermassa m bergerak sepanjang sumbu x dan dikenai gaya pemulih
−m(n2 + k2)x dan gaya gesek −2mkẋ, dengan n, k adalah konstanta positif. Partikel
dilepaskan dari keadaan diam di x = a.

(a) Tuliskan persamaan gerak partikel tersebut.

(b) Tentukan periode osilasi partikel untuk kasus k = 0.

(c) Untuk kasus k 6= 0, tunjukkan bahwa posisi partikel tiap saat adalah

x(t) =
a

n
e−kt(n cosnt+ k sinnt). (2)

(Petunjuk: gunakan syarat batas yang diberikan pada soal dan hubungan eiθ = cos θ+
i sin θ jika diperlukan.)

(d) Untuk kasus k 6= 0, tentukan energi mekanik partikel setiap saat.

3. Sebuah kapal dengan kecepatan awal v0 diperlambat oleh sebuah gaya gesek

F = −bv. (3)

(a) Terapkan hukum II Newton dan tuliskan persamaan gerak kapal.

(b) Tentukan kecepatan kapal sebagai fungsi waktu.

(c) Tentukan perpindahan maksimum yang dicapai oleh kapal.

4. Sebuah partikel bermassa m bergerak dalam pengaruh gaya sentral dengan potensial
berbentuk

V (r) = Kr4, K > 0. (4)

(a) Tentukan vektor gaya dan torsi yang bekerja pada partikel.

(b) Tuliskan persamaan gerak radial dan energi mekanik total partikel.

(c) Tuliskan potensial efektif partikel.

(d) Jika partikel bergerak dalam orbit lingkaran berjari-jari a, tentukan kecepatan sudut,
momentum sudut, dan energi total partikel.

(e) Jika partikel disimpangkan sedikit dari orbit lingkarannya, apakah partikel tersebut
akan berosilasi? Jelaskan.
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