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         FINAL (2 Jam)

1.  Suatu batang bermassa M ditopang oleh
dua  roda. Jarak pusat kedua roda adalah  b.
Anggap kedua roda berputar pada arah yang
berlawanan  Batang ditempatkan secara tidak
simetri seperti pada gambar.  Koefisien gesek
antara batang dan selinder m. Hitung posisi
pusat massa batang sebagai fungsi waktu  x(t)
dihitung dari pusat selinder (batang akan
berosilasi).  Anggap x(0) = x0 dan v(0) = 0
(15 poin)

2. Sebuah batang tergantung pada dua
utas tali seperti pada gambar. Hitung
percepatan dari ujung kiri batang sesaat
setelah tali disebelah kiri digunting.

3.   Suatu batang  bermassa m dan panjang
2L didirikan vertikal. Suatu beban
bermassa M diletakkan diatasnya. Batang
kemudian sedikit didorong sehingga
batang berputar  terhadap titik tengah
batang. Hitung kecepatan maksimum
beban M!

4. Hitung percepatan benda m3
     dalam sistem disamping ini.
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4.  Dua lori berjalan beriringan dengan kecepatan v0. Seorang bermassa m berada di lori
belakang. Orang itu melompat kedalam lori didepannya sehingga mengakibatkan lori
didepannya ini bergerak dengan kecepatan v. Jika massa lori M, hitung berapa kecepatan
melompatnya orang itu relatif terhadap lori yang mula-mula ditempatinya. (10 poin)

5. Sebuah bola A  digantung pada suatu langit-langit di
titik O dengan benang yang panjangnya L. Bola ini
bergerak melingkar dalam bidang datar dengan kecepatan
sudut ω. Jika perubahan momentum sudut relatif  terhadap
titik O antara dua titik yang bersebrangan diameter
adalah ∆, hitung besarnya massa bola ini! (12poin)

6.  Dua batang A dan B masing-masing panjangnya
L dan massanya mA dan mB terletak sejajar pada
bidang mendatar. Batang B diam pada posisi y=0.
Ujung B yang satu terletak pada x = 0. Batang A
bergerak dengan kecepatan v0 pada arah y.  Ujung
batang A yang satu terletak pada x =  δ (δ adalah
bilangan yang kecil sekali).
Ketika mencapai y=0 batang A akan bertumbukan
dengan batang B secara elastik. Hitung kecepatan
batang A setelah tumbukan. (15 poin)

7. Suatu batang kayu berputar dengan kecepatan
sudut ω dan batang membentuk sudut θ dengan
sumbu x. Pada batang terdapat sebuah cincin
bermassa m yang dapat turun naik sepanjang
batang. Koefisien gesekan antara cincin dan batang
tan α.
Tentukan  L maksimum dan L minimum  agar
cincin tetap berada ditempat ketika batang berputar
dengan kecepatan sudut ω.

       (15 poin)
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