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1. Pada gambar di samping, dua balok dengan massa m1 = M00 gram dan 

m2 = N00 gram dihubungkan menggunakan tali ringan yang dilingkatkan 

pada sebuah piringan homogen dengan massa M = 500 gram dan jari-jari 

R = 1M cm. Piringan dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbu 

horizontal tetap melalui pusatnya, tali tidak slip di atas piringan. Sistem 

dilepaskan dari keadaan diam. Tentukanlah: 

a. Magnitude percepatan balok 

b. Tegangan T1 pada tali kiri 

c. Tegangan T2 pada tali kanan 

(Bobot 25%) 

 

 

2. Sebuah tangga dengan panjang L = 1M m dan massa m = 3N kg 

bersandar pada dinding yang licin tanpa gesekan. Ujung tangga 

bagian atas berada pada ketinggian h = 8,5 m di atas jalan aspal 

dan ujung bawahnya diam. Pusat massa tangga berada a/3 dari 

ujung tangga bagian bawah. Seorang tukang dengan massa M = 

M0 kg menaiki tangga sampai pusat massanya a/2 dari ujung 

tangga bagian bawah. Maka berapa besar gaya pada tangga dari 

dinding dan jalan? 

(Bobot 20%) 

 

 

3. Sistem pada gambar di samping berada dalam 

kesetimbangan, dengan tali di tengahnya horizontal. 

Balok A beratnya M0 Newton, balok B beratnya N0 Newton 

dan sudut  35. Hitunglah: 

a. Tegangan T1 

b. Tegangan T2 

c. Tegangan T3, dan sudut  

 (Bobot 25%) 
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4. Sebuah sumber memancarkan gelombang-gelombang bunyi secara isotropic. Intensitas 

gelombang-gelombang tersebut pada jarak M,N0 m dari sumber adalah 1,91 x 10-4 W/m2. 

Dengan mengasumsikan bahwa gelombang-gelombang tersebut tidak mengalami 

kehilangan energy, tentukan daya sumber! 

 (Bobot 10%) 

 

 

5. Gambar di samping memperlihatkan air mengalir melalui 

sebuah pipa horizontal dan keluar menuju atmosfer pada 

laju v1 = 1M m/s. Diameter bagian kiri dan kanan pipa 

adalah 5 cm dan 3 cm.  

a. Berapakah laju v2? 

b. Berapakah volume air yang mengalir ke dalam atmosfer selama periode 10 

menit? 

(Bobot 20%) 
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