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Soal Latihan 

Sistem Noninersial 

 

1. Perhatikan gambar di samping. Semua sistem 

licin. 

a. Jika kereta 𝑀 bergerak ke kanan dengan 

percepatan 𝑎0, tentukan gaya fiktif yang 

dialami oleh 𝑚1. 

b. Tentukan nilai 𝑎0 agar benda 𝑚1 diam 

terhadap kereta. 

 

2. Balok 𝑚 diletakkan di atas permukaan papan 𝑀 yang kasar. Jika papan 𝑀 dipercepat ke kanan 

dengan percepatan 𝑎0, tentukan koefisien gesek statik antara 𝑚 dengan 𝑀 agar balok 𝑚 diam 

di atas papan tanpa tergelincir ke kiri. Abaikan gesekan antara lantai dengan papan 𝑀. 

 

3. Sebuah cakram berputar dengan kecepatan 𝜔(𝑡) = 𝑡2 − 2𝑡 + 1. Seekor serangga berjalan di 

atas cakram itu secara radial menuju pusat cakram, dengan laju konstan sebesar 𝑢. Mula-mula 

(saat 𝑡 = 0) serangga berada pada jarak 𝑅 dari pusat.  

a. Tentukan pada 𝑡 berapa serangga mencapai jarak 
𝑅

2
 dari pusat cakram. 

b. Identifikasi gaya-gaya fiktif yang bekerja pada serangga tersebut. Tentukan besar dan arah 

dari masing-masing gaya tersebut. 

 

4. Bumi berotasi terhadap sumbunya dengan laju yang 

konstan sebesar 𝜔 ≈ 7,3 × 10−5 rad/s. Dengan demikian, 

bumi merupakan kerangka yang noninersial. Tinjau 

sebuah partikel bermassa 𝑚 yang diam pada posisi 𝜃 

derajat lintang selatan (lihat gambar). Anggap bumi 

sebagai bola dengan jari-jari 𝑅 ≈ 6,38 × 106 m. 

a. Identifikasi semua gaya fiktif yang bekerja pada benda. 

Tentukan besar dan arah tiap gaya fiktif. 

b. Tentukan besar percepatan akibat gaya fiktif, 

bandingkan dengan percepatan akibat gravitasi, 𝑔 ≈

10 m/s2. 

c. Tentukan besar dan arah percepatan total yang dialami oleh benda 𝑚. 

 

5. Tinjau sebuah benda bermassa 𝑚 = 1 kg jatuh bebas 

dari suatu ketinggian ℎ = 20 m dari permukaan bumi 

(nilai ℎ dapat dianggap jauh lebih kecil dari 𝑅 sehingga 

percepatan gravitasi bumi bernilai konstan). Saat 𝑡 = 0, 

benda diam pada sumbu-𝑦 (lihat gambar). Anggap bumi 

berotasi dengan kecepatan sudut konstan sebesar 

sudut konstan �⃗⃗� = 𝜔�̂�. 

a. Identifikasi gaya-gaya fiktif yang bekerja pada 

benda 𝑚 tersebut saat 𝑡 = 0. Tentukan besar dan 

arah tiap gaya tersebut, bandingkan dengan 

besarnya gaya berat benda. 
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b. Tentukan gaya fiktif yang bekerja pada benda saat 𝑡 > 0.  

c. Tinjau gerakan benda radial menuju permukaan bumi. Tentukan percepatan dan 

kecepatan radial benda saat 𝑡 > 0. Anda dapat mengabaikan percepatan radial akibat 

gaya fiktif, jika nilainya sangat kecil dibanding 𝑔. 

d. Tentukan waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai permukaan bumi. 

e. Tentukan pergeseran posisi jatuhnya benda di permukaan bumi akibat gaya fiktif. 

 

 

 

 

 


