
Soal-soal fisika tentang MOMENTUM

1. Gerbong kereta api 12500 kg berjalan sendiri di atas rel yang tidak mempunyai gesekan
dengan laju konstan 18,0 m/s. Beban tambahan 5750 kg dijatuhkan ke atas gerbong. Berapa
laju gerbong sekarang?

2. Sebuah pistol ditembakkan vertikal ke balok kayu 1,40 kg yang sedang dalam keadaan diam
persis di atasnya. Jika peluru memiliki massa 21,0 g dan laju 210 m/s, seberapa tinggi balok
akan naik setelah peluru tertanam di dalamnya?

3. Peluru bermassa 13 g dengan laju 230 m/s menembus balok kayu 2,0 kg dan muncul kembali
dengan laju 170 m/s. Jika balok tersebut diam pada permukaan yang tidak memiliki gesekan
pada saat tertembus, berapakah lajunya setelah peluru keluar?

4. Roket dengan massa total 3180 kg meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 115 m/s
menuju matahari. Roket tersebut akan mengubah arahnya sebesar 35,0o yang dapat
dilakukan dengan cara menembakkan gas roket dalam waktu yang singkat pada arah yang
tegak lurus terhadap arah awalnya. Jika gas roket dikeluarkan dengan laju 1750 m/s,
berapakah massa yang harus dikeluarkan?

5. Bola tenis dengan massa m = 0,060 kg dan laju v = 25 m/s mengenai
dinding dan terpantul dengan laju yang sama dan membentuk
sudut 45o seperti pada gambar. Berapakah impuls yang diberikan
pada dinding?

6. Bola kriket 0,280 kg bertumbukan lenting sempurna dengan bola kedua yang sedang diam.
Bola kedua tersebut menjauh dengan laju setengah dari laju awal bola pertama. (a)
Berapakah massa bola kedua? (b) Berapakah bagian energi kinetik awal (∆EK/EK) yang
dipindahkan ke bola kedua?

7. Mobil Toyota 1,0 x 103 kg menabrak mobil Cadillac 2,2 x 103 kg dari belakang pada saat
berhenti karena lampu merah. Bemper kedua mobil bersatu, rem terkunci, dan kedua mobil
bergerak ke depan sejauh 2,8 m sebelum berhenti. Petugas polisi, yang mengetahui bahwa
koefisien gesekan kinetik antara ban dan jalan adalah 0,40, menghitung laju Toyota sebelum
tabrakan. Berapakah laju tersebut?

8. Sebuah balok kayu dipotong menjadi dua bagian, yang satu memiliki massa tiga kali dari
yang lainnya. Di buat lekukan pada kedua permukaan potongan, sehingga sebuah petasan
dapat diletakkan di dalamnya ketika kedua balok tersebut digabungkan kembali. Balok
tersebut diletakkan pada meja yang permukaannya kasar dan sumbu petasan dinyalakan.
Ketika petasan meledak, kedua bagian terpisah. Berapa perbandingan jarak yang ditempuh
kedua bagian tersebut?



9. Sebuah neutron bertumbukan lenting dengan inti Helium (pada awalnya diam) yang
massanya empat kali lipat massa neutron. Inti Helium tampak terpental dengan sudut ’2 =
45o. Tentukan sudut neutron, ’1, dan laju kedua partikel, v’n dan v’He setelah tumbukan. Laju
awal neutron adalah 6,2 x 105 m/s.

10. Sebuah balok bermassa 3 kg meluncur sepanjang meja tanpa gesekan dengan kelajuan 8,0
m/s ke arah balok kedua (yang berada dalam keadaan diam) dengan massa 4,5 kg. Sebuah
pegas yang memenuhi hukum Hooke dengan konstanta pegas k = 850 N/m dipasangkan
pada balok ke dua sehingga pegas tersebut akan tertekan ketika ditumbuk oleh balok
pertama. (a) berapakah jauh maksimum pegas akan tertekan? (b) berapakah kecepatan
akhir balok setelah tumbukan? (c) apakah tumbukan bersifat elastis? Abaikan massa pegas.

11. Pelat lingkaran dengan jejari 2R memiliki lubang berbentuk
lingkaran dengan radius R. Pusat lubang lingkaran ini berjarak
0,80R dari pusat lingkaran besar, seperti pada gambar.
Dimana posisi pusat massa pelat tersebut?

12. Sebuah bola yang terbuat dari tanah liat dengan massa 0,25 kg ditembakkan dengan sudut
28o terhadap arah horizontal dengan laju 25 m/s seperti pada gambar. Ketika mencapai
ketinggian maksimum h, bola tanah tersebut ditembak dari bawah dengan peluru 15 g yang
meluncur vertikal ke atas dengan laju 230 m/s. Peluru tertanam di dalam bola. (a) seberapa
tinggi lagi (h’) bola tersebut akan naik? (b) berapa jarak tambahan, ∆x, yang ditempuh bola
karena adanya tumbukan ini?



13. Gambar di samping menunjukkan planet saturnus yang
bergerak pada arah x negatif dalam laju orbitnya
(terhadap matahari) sebesar 9,6 km/s. Massa saturnus
adalah 5,69 x 1026 kg. Sebuah pesawat angkasa dengan
massa 825 kg mendekati saturnus, bergerak pada
awalnya pada arah +x dengan laju 10,4 km/s. Gaya tarik
gravitasi Saturnus (gaya konservatif) menyebabkan
pesawat tersebut meluncur mengitarinya (orbit
digambarkan dengan garis putus-putus) dan menjauh
dengan arah yang berlawanan. Perkirakan laju akhir
pesawat setelah berada cukup jauh dari Saturnus untuk
hampir terbebas dari tarikan gravitasinya.

Untuk sementara cukup itu dulu yah....

Banyak latihan membuat kita makin mahir...

SELAMAT BERLATIH!


