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Wardaya College Departemen Fisika

Latihan Soal Olimpiade FISIKA SMA

Spring Camp Persiapan OSN 2018

Departemen Fisika - Wardaya College

Part I

Soal Terpisah

1. Sebuah kepingan kecil dengan massa m ditempatkan dengan hati-hati ke permukaan dalam dari silinder
tipis berongga yang bermassa N dan jari-jari S. Awalnya silinder bertumpu pada bidang horizontal dan
kepingan terletak pada ketinggian S di atas bidang seperti pada gambar. Carilah gaya interaksi F antara
kepingan dan silinder pada saat kepingan melewati titik terendah lintasannya. Asumsikan bahwa gesekan
antara kepingan dan permukaan dalam silinder diabaikan, dan silinder bergerak di bidang datar tanpa
tergelincir. Percepatan gerak jatuh bebas adalah g.

2. Sebuah taman hiburan membuat tantangan baru bagi pengunjungnya. Roller coaster yang dibangun di
taman hiburan ini tidak mempunyai bagian atasnya, seperti pada gambar berikut. Berapakah ketinggian
H agar roller coaster dapat dengan mendarat kembali setelah melewati celah di puncak roller coaster?
Jari-jari lintasan adalah R dengan sudut bukaan puncak adalah 2.

3. Sebuah pendulum dengan panjang L dan massa M dihubungkan dengan pegas dengan konstanta sebesar
k pada jarak sejauh h seperti gambar berikut.
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Tentukan periode getaran pendulum untuk θ yang kecil!

4. Sebuah komet mendekati matahari dengan kecepatan v0 yang tegak lurus terhadap jaraknya ke matahari
(d). Tentukan kecepatan maksimum dan jarak terdekat komet mengelilingi matahari!
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Part II

Soal Terpadu:

Untuk soal nomer 5 dst, gunakan informasi berikut ini.

Disk yang tersembunyi

Kita tinjau sebuah silinder kayu pejal dengan jari-jari r1 dan tebal h1 . Di bagian tertentu di dalam
silinder tersebut, bahan kayunya dibuang lalu diganti dengan sebuah piringan logam berjari-jari r2 dan
tebal h2 . Piringan logam tersebut diletakkan di posisi tersebut sedemikian rupa sehingga sumbu simetri
piringan logam B paralel dengan sumbu simetri silinder kayu S. Piringan logam diletakkan pada posisi
dimana kedua permukaan piringan tersebut berjarak sama dari permukaan atas dan bawah silinder kayu.
Diketahui jarak antara sumbu S dan sumbu B adalah D. Massa jenis kayu adalah ρ1, dan masa jenis
logam ρ2 > ρ1 . Massa total silinder kayu yang berisi piringan logam adalah M .

Dalam bagian ini, silinder kayu tadi diletakkan di atas lantai sehingga dia dapat menggelinding ke kiri
dan ke kanan secara bebas. Gambar 1 memperlihatkan tampak samping dan tampak atas untuk sistim
silinder tadi. Maksud dari soal ini adalah kamu akan menentukan ukuran dan posisi piringan logam yang
tersembunyi tersebut. Untuk selanjutnya, apabila kamu diminta untuk menyajikan hasil perhitungan
dalam besaran-besaran yang diketahui, maka anggap saja besaran-besaran berikut sudah diketahui, yaitu:

r1, h1, ρ1, ρ2,M

Jadi tujuan soal ini adalah kamu akan menentukan r2,h2dan d, melalui pengukuran secara tak langsung.

Diketahui b adalah jarak antara titik pusat massa sistem C dengan sumbu simetri S dari silinder kayu.
Untuk menentukan besar jarak tersebut, kita lakukan eksperimen sbb: Silinder kayu tadi kita letakkan di
atas landasan horizontal sedemikian rupa sehingga silinder berada dalam kesetimbangan stabil. Sekarang
landasan horizontal tersebut kita naikkan kemiringannya secara perlahan-lahan hingga sudut Θ (lihat
Gambar 2). Karena adanya gesekan statis, silinder dapat menggelinding secara bebas tanp slip. Silinder
akan bergulir di bidang miring sedikit saja, menggelinding sejauh sudut φ yang dapat kita ukur, kemudian
ia berhenti/diam dalam kesetimbangan stabil.
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5. Turunkan persamaan untuk b dinyatakan dalam besaran-besaran yang diberikan dalam persamaan (1) di
atas, sudut φdan sudut kemiringan bidang Θ.

Mulai dari sini kamu sekarang sudah boleh menganggap bahwa nilai b sudah diketahui.

Selanjutnya kamu diminta menentukan momen inersia sistem IS terhadap sumbu simetri S. Caranya
adalah dengan menggantung silinder kayu tadi pada titik gantung di sumbu simetrinya dengan menggu-
nakan tongkat pejal. Selanjutnya silinder tersebut diputar dari posisi setimbangnya sejauh sudut kecil ϕ
, kemudian silinder tersebut dilepaskan. Susunan sistim silinder yang tergantung ini diperlihatkan dalam
Gambar 3. Kita temukan bahwa silinder kayu melakukan gerak rotasi periodik dengan simpangan sudut
ϕ dan periode T.

6. Turunkan persamaan gerak untuk ϕ. Tentukan momen inersia sistem IS terhadap sumbu silinder S diny-
atakan dalam T, b dan besaran-besaran yang diketahui dalam pers. (1). Dalam menjawab soal ini kamu
boleh mengasumsikan bahwa sudut simpangan ϕ selalu sangat kecil.

Dari pengukuran-pengukuran yang dilakukan dalam pertanyaan-pertanyaan (5) dan (6) di atas, sekarang
kita ingin menentukan parameter geometri dan posisi piringan logam yang tersembunyi di dalam silinder
kayu.

7. Turunkan persamaan untuk jarak d sebagai fungsi dari b dan besaran-besaran yang diberikan dalam pers.
(1). Kamu juga boleh menggunakan variabel-variabel r2 dan h2 di dalam jawaban kamu ini karena akan
diminta dihitung lagi dalam pertanyaan (9).

8. Turunkan persamaan untuk momen inersia IS dinyatakan dalam b dan besaran-besaran yang diberikan
dalam pers. (1). Kamu juga boleh menggunakan variabel-variabel r2 dan h2 di dalam jawaban kamu ini
karena ia akan minta dihitung lagi dalam pertanyaan (9).
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9. Dengan menggunakan semua hasil di atas, turunkan persamaan untuk h2 dan r2 dinyatakan dalam b, T
dan besaran-besaran yang diberikan dalam pers. (1). Kamu juga boleh menyatakan h2 sebagai fungsi
dari r2 .
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