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1. Terdapat tiga vektor, dalam meter: 

𝑎 = 𝑵𝑖 + 3𝑗 − 2𝑘  

𝑏  = −1𝑖 − 𝑴𝑗 + 2𝑘  

𝑐 = 2𝑖 + 𝑵𝑗 + 1𝑘  

 a. Berapakah hasil dari: 𝑎  .  𝑏   𝑥 𝑐   𝑑𝑎𝑛 𝑎  𝑥  𝑏   + 𝑐  ? 

            b. Berapakah sudut θ yang dibentuk antara  𝑎  𝑑𝑎𝑛𝑏   ? 
(Bobot 15%) 

 

2. Sebuah elevator mempunyai total jarak tempuh 1NM m dan laju maksimum 

3MNm/menit dan mengalami percepatan 1,22 m/s
2
 dari keadaan diam dan kemudian 

kembali diam. 

a. Berapa jauh elevator bergerak ketika dipercepat sampai laju maksimum dari 

keadaan diam? 

b. Berapa lama waktu diperlukan untuk mendapatkan total jarak tempuh nonstop 

1NM m dimulai dan berakhir pada keadaan diam? 

 (Bobot 15%) 

 

3. Tiga buah balok yang terhubung ditarik 

ke kanan di atas meja horisontal tanpa 

gesekan dengan gaya sebesar T3= 65N. 

Jika m1 = NMkg, m2 = MN kg, dan m3 = 

NM kg. Hitunglah: 

a. Percepatan sistem 

b. Tegangan tali T1 

c. Tegangan tali T2 

(Bobot 15%) 

 

4. Sebuah lemari pakaian dengan massa m = 50 kg, termasuk laci dan pakaian, berada 

diam di atas lantai. 

a. Jika koefisien gesek statis antara lemari dan lantai adalah 0,NM; berapa 

magnitude gaya horizontal minimum yang harus diberikan oleh seseorang 

untuk membuat lemari tersebut bergerak? 
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b. Jika laci dan pakaiannya, dengan massa 10 kg, dikeluarkan dari lemari 

sebelum lemari didorong, berapa magnitude gaya horizontal minimum yang 

baru? 

(Bobot 20%) 

 

5. Sebuah peti MN kg ditarik melalui kabel dari 

keadaan awalnya yang diam sejauh d = 5 m ke atas 

bidang miring tanpa gesekan dengan ketinggian h = 

1,5 m, dimana peti berhenti. 

a. Berapa usaha Wg yang diberikan pada peti 

oleh gaya gravitasi Fg selama penarikan? 

b. Berapa usaha WT yang dikerjakan pada peti 

oleh gaya T dari kabel selama naik? 

(Bobot 15%) 

 

 

6. Sebuah benda, dengan massa m dan kecepatan v relative terhadap pengamat, meledak 

menjadi dua bagian, salah  satunya bermassa tiga kali lebih besar dibandingkan yang 

lain. Ledakan terjadi di ruang angkasa. Potongan yang kurang massif berhenti relative 

terhadap pengamat. Berapa banyak energi kinetik ditambahkan kesistem selama 

ledakan, yang diukur dalam kerangka acuan pengamat?  

 (Bobot 20%) 

 

 #Keterangan: 

N: angkaterakhirdari NPM 

M: angkakeduaterakhirdari NPM 

Misalnya NPM 1910503038, berarti: N=8, M=3 

Jikanilai N atau M adalah 0, makadiganti 1 
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