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Problem Set: Osilasi

1. Sebuah osilator memenuhi persamaan
ẍ+ 4x = 0.

Awalnya partikel berada pada titik x =
√

3 ketika begerak menuju titik pusat dengan kelajuan 2. Tunjukkan
bahwa geraknya memenuhi

x =
√

3 cos 2t− sin 2t.

Tentukan amplitudo osilasinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan partikel untuk pertama kali sampai
ke titik pusat.

2. Ketika sebuah benda digantung di sebuah titik dengan sebuah pegas linier, frekuensi sudut dari osilasi
vertikalnya adalah Ω1. Ketika pegas linier yang berbeda digunakan, frekuensi sudut osilasinya adalah Ω2.
Tentukan frekuensi sudut dari osilasi vertikal ketika kedua pegas digunakan bersamaan secara (i) paralel
dan (ii) seri. Tunjukkan bahwa frekuensi dari susunan pertama paling tidak dua kali dari susunan kedua.

3. 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. Jika partikel dilepaskan dari keadaan diam di x = a,
tunjukkan bahwa geraknya memenuhi

x =
a

n
e−kt(n cosnt+ k sinnt).

Cari berapa jauh partikel bergerak sebelum kembali ke keadaan diam selanjutnya.

4. Sebuah osilator harmonik yang redamannya bersifat overdamped memenuhi persamaan

ẍ+ 10ẋ+ 16x = 0.

Pada waktu t = 0 partikel tersebut bergerak dari titik x = 1 menuju titik pusat dengan kelajuan u. Tentukan
x dari geraknya.
Buktikan bahwa partikel akan sampai ke titik pusat pada suatu waktu t nanti jika

u− 2

u− 8
= e6t.

Berapa besarkah u agar partikel tersebut dapat melewati titik pusat?

5. Sebuah osilator teredam memenuhi persamaan

ẍ+ 2Kẋ+ Ω2x = 0

dengan K dan Ω adalah konstanta positif dengan K < Ω (under-damping). Pada saat t = 0, sebuah partikel
dilepaskan dari dalam keadaan diam dari titik x = a. Tunjukkan bahwa geraknya memenuhi

x = ae−Kt
(

cos ΩDt+
K

ΩD
sin ΩDt

)
,

dengan ΩD = (Ω2 −K2)1/2.
Tentukan seluruh titik balik dari fungsi x(t) dan tunjukkan bahwa rasio dari maksimum berturutan dari
nilai x adalah e−2πK/ΩD .
Sebuah osilator teredam dengan massa 10 kg, periode 5 s, dan nilai maksimum berturutan dari perpinda-
hannya memiliki rasio 3 : 1. Tentukan nilai konstanta pegas dan konstanta redam α dan β dengan

α ≡ mΩ, β ≡ 2mK.
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6. Tentukan solusi umum dari persamaan osilator hamonik sederhana teredam

d2x

dt2
+ 2K

dx

dt
+ Ω2x = 0,

untuk kasus khusus redaman kritis, yaitu saat K = Ω. Tunjukkan bahwa, jika pada awalnya partikel
dilepaskan dari keadaan diam di x = a, buktikan bahwa geraknya memenuhi

x = ae−Ωt(1 + Ωt). (1)

Gambarkan grafik x terhadap t.

7. Osilasi dari sebuah galvanometer memenuhi

ẍ+ 2Kẋ+ Ω2x = 0. (2)

Galvanometer dilepaskan dari keadaan diam di x = a dan kita meminginkan agar jarum pembacanya berada
secara permanen diantar −εa ≤ x ≤ εa secepat mungkin, dengan ε adalah sebuah konstanta positif kecil.
Berapakah nilai K yang harus dipilih? Salah satu kemungkinan adalah memilih sebuah nilai subkritis K
sehingga nilai minimum pertama dari x(t) terjadi pada x = −εa [Gambarkan grafik x(t) untuk kasus ini.]
Tunjukkan bahwa hal ini dapat dicapai dengan mengambil nilai K seperti berikut

K = Ω

[
1 +

(
π

ln(1/ε)

)2
]−1/2

.

Jika K memiliki nilai tersebut, tunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan agar x mencapai minimum perta-
manya dapat dihampiri dengan Ω−1 ln(1/ε) ketika ε kecil.

8. Sebuah balok bermassa M terhubung dengan balok kedua bermassa m dengan sebuah pegas linier dengan
panjang awal 8a. Ketika sistem berada dalam kesetimbangan dengan balok pertama berada di lantai, dan
pegas serta balok kedua berada secara vertikal diatasnya, panjang pegasnya menjadi 7a. Blok yang di
atas kemudian ditekan ke bawah sampai panjang pegasnya menjadi setengah dari panjang awalnya dan
kemudian dilepaskan dari keadaan diam. Tunjukkan bahwa balok yang di bawah akan meninggalkan lantai
jika M < 2m. Untuk kasus dengan M = 3m/2, tentukan kapan balok yang di bawah meninggalkan lantai.

9. Sebuah blok dengan massa 2 kg ditahan sebuah pegas dengan k = 2000 N m −1. Blok tersebut dikenai gaya
vertikal 36 cos pt N. Apabila pegas rusak jika regangannya lebih dari 4 cm, tentukan rentang frekuensi yang
dapat diberikan secara aman.

10. Sebuah osilator memenuhi
ẍ+ Ω2x = F0 cos [Ω(1 + ε)t] , (3)

dengan ε adalah konstanta positif. Tunjukkan bahwa solusi yang memenuhi kondisi awal x = 0 dan ẋ = 0
ketika t = 0 adalah

x =
F0

ε
(
1 + 1

2ε
)

Ω2
sin

1

2
εΩt sin Ω

(
1 +

1

2
ε

)
t.

Berikan sketsa dari grafik solusi untuk ε yang kecil.
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