
LATIHAN
TORSI, MOMEN INERSIA, TITIK BERAT, KESEIMBANGAN

BENDA TEGAR, DAN DINAMIKA ROTASI

PETUNJUK
Diskusikan dengan teman sebangku, tulis jawabannya (individu) pada kertas folio bergaris dan
dikumpulkan di meja ruang guru paling lambat Jum’at jam 14.00 wib.
1. Perhatikan torsi dari gambar berikut ini

Jika keempat gaya besarnya sama, yaitu 10 N
dan berat batang/papan 25 N, tentukan resultan
momen gaya terhadap titik B!

Jika masa kawat diabaikan, hitung resultan torsi dari
titik A

2. Perhatikan sistem benda berikut ini

Massa benda A, B, dan C sama besar yaitu 2 kg.
Hitung besar momen inersia dengan sumbu putar
melalui A

Jika rusuk segitiga sama sisi itu 6√3 cm, dan masa
tiap kelereng 0,5 kg, berapa momen inersia sistem

Batang homogen itu massanya 8 kg, berapa besar
momen inersia?

Dua roda pejal itu menyatu dengan
jari-jari 20 cm dan 10 cm, masanya
masing-masing 4 kg dan 1 kg.
Berapa momen inersia roda itu?

7 m 7 m

53o

Sumbu putar
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3. Hitung koordinat titik berat dari titik tertentu berikut ini

Dari titik A Dari titik O (pusat koordinat)

Dari titk O

Benda kosong itu jari-jarinya 7 cm.

4. Perhatikan sistem keseimbangan benda tegar berikut ini

Batang AB panjangnya 1,6 m, beratnya 48 N
Berat beban gantung 32 B.
Panjang tali BC = 2,0 m. Hitung tegangan tali
dan gaya engsel di A

Hitung besar tegangan tali T1 dan T2

Panjang tangga 3,0 m, beratnya 120 N dengan
titikberat pada posisi ¼ dari panjang tangga ke
bawah. Jarak B ke dinding 1,8 m saat akan
tergelincir. Hitung koefisien gesek di B!

Anak itu (24 kg) berjalan melewati batanga AB
dan BD. Jarak AB = CD= 4 m, jarak BC = 1 m.
masa AB = 18 kg. Saat sampai di B batang BD
terguling.Berapa massa batang BD?

A
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5. Perhatikan benda berotasi berikut ini

Katrol berongga itu masanya 2 kg dan jari-jari 20
cm,sedangkan masa beban yang digantung 5 kg.
Berapa percepatan linier benda itu turun? Berapa
besar tegangan tali?

Jika jari-jari katrol 25 cm, hitung percepatan
benda dan tegangan tali di kiri dan kanan?

Semula penari itu berputar 6 putaran per menit
kemudian menjadi 100 putaran per menit. Berapa
perbandingan momen inersia saat (a) dan (b)?

Semula orang itu (66) ada di tengah-tengah MGR
yang massanya  54 kg dan jari-jarinya 2,50 meter.
Saat itu MGR berputar 50 putaran per menit. Jika
orang itu pindah ke bagian tepi MGR, menjadi
berapa kecepatan putarannya?

Merry-go-round
(MGR)


