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1. Dua buah balok dihubungkan dengan tali ringan melewati sebuah katrol 

yang licin dan massanya dapat diabaikan seperti pada gambar. Dengan 

kelajuan yang konstan, balok 20,0 N bergerak sejauh 75,0 cm ke arah kanan 

dan balok 12,0 N bergerak 75,0 ke bawah. Selama proses ini, berapakah 

usaha yang dilakukan: 

(a) Pada balok 12,0 N oleh: (i) gaya gravitasi? (ii) tegangan tali? 

(b) Pada balok 20,0 N oleh: (i) gaya gravitasi? (ii) tegangan tali?, (iii) 

gesekan? (iv) gaya normal? 

(c) Berapakah usaha total pada masing-masing balok. (Young, Freedman, Sears, Semanski no. 6.7 hal. 199) 

 

2. Sebuah paket pos bermassa 8,00 kg diluncurkan ke bawah melalui sebuah bidang miring dengan kemiringan 

53,0
o
 di bawah horizontal. Koefisien gesekan kinetik antara paket dan bidang miring adalah 0,40. Hitunglah kerja 

yang dilakukan pada paket oleh (a) gaya gesekan, (b) gaya gravitasi (c) gaya normal (d) berapakah usaha total 

pada paket tersebut 

(Young, Freedman, Sears, Semanski no. 6.10 hal. 199) 

3. Sebuah batu dengan berat 20 N dilemparkan ke atas dari ketinggian permukaan tanah. Pada saat ketinggian 

batu 15 m di atas tanah, kecepatannya diketahui sebesar 25 m/s ke atas. Dengan menggunakan teorema usaha 

energi kinetik, tentukanlah: (a) kelajuan batu saat meninggalkan tanah, (b) tinggi maksimum batu 

 

4. Sebuah balok es bermassa 4 kg ditempatkan di ujung pegas horizontal dengan konstanta gaya pegas k = 200 

N/m dan tertekan sejauh 0,025 m. Pegas kemudian dilepaskan dan mempercepat balok es sepanjang permukaan 

horizontal. Abaikan gesekan dan massa pegas. (a) Hitunglah usaha pada balok es yang dilakukan oleh pegas 

selama gerak balok dari kedudukan awalnya hingga pegas telah mencapai panjang relaksnya. (b) berapakah 

kelajuan balok setelah lepas dari pegas? 

 

5. Sebuah batu bermassa 15 kg meluncur pada permukaan bukit 

yang tertutupi salju seperti pada gambar. Batu start dari titik A 

dengan kelajuan 10 m/s. Tidak terdapat gesekan antara titik A dan 

titik B tetapi di permukaan tanah terdapat gesekan antara titik B ke 

dinding. Setelah batu tiba di permukaan horizontal, batu akan 

menempuh jarak 100 m untuk menumbuk pegas yang sangat 

panjang, ringan, dan memiliki konstanta pegas 2 N/m. Koefisien 

gesek kinetik dan statis antara batu dan permukaan horizontal adalah 0,2 dan 0,8. (a) Berapakah kecepatan batu 

saat mencapai titik B? (b) Berapa jauh pegas akan terdorong oleh batu? (c) Apakah batu akan bergerak kembali 

setelah geraknya dihentikan oleh pegas? 

 


