
Gerak Melingkar

Posisi dari suatu titik yang mengalami gerak melingkar dinyatakan dengan θ yaitu besar
sudut yang telah ditempuh dari awal perhitungan.
Kecepatan sudut ω
Adalah besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu
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Menentukan persamaan posisi dari persamaan kecepatan sudut :
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Menentukan persamaan kecepatan sudut dari persamaan percepatan
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GMBB
1. ωt = ωo + αt
2. θ = ωo t + ½ αt2

3. ωt2 = ωo2 + 2αθ



Percepatan Pada Gerak melingkar :

   aT              at
     asp  : percepatan sentripetal menuju pusat
                                      asp  = ω2 R = v2/R
     at : percepatan tangensial
      = α.R
     aT : percepatan total

α : percepatan sudut   =
22
tsp aa +

Soal-Soal :
01. Persamaan kecepatan sudut sebuah titik yang bergerak melingkar berbentuk: (o(t) =

2t2 + 3t + 4 rad/s. Kedudukan sudut'titik tersebut setelah berputar 2 selama 2 sekon

bila kedudukan awalnya
3
2  rad adalah ....

a. 18 rad
b. 20 rad
c. 22 rad
d. 26 rad
e. 30 rad

02. Sebuah benda bergerak dipercepat pada lintasan lingkaran yang jari-jarinya 50 cm
dengan persamaan percepatan berbentuk a = 2t2 - 3t - 4. Bila kedudukan dan
kecepatan sudut awalnya sama dengan nol maka persamaan kecepatan sudut benda
tersebut adalah …

a. ttt 4
2
3

3
2 23 −−

b. ttt 4
2
3

2
3 23 −−

c. ttt 4
3
2

3
2 23 −−

d. ttt 4
3
12 23 −−

e. ttt 43 23 −−

03. Dalam selang waktu 15 sekon, sebuah benda yang sedang bergerak melingkar
berhenti. Bila kecepatan sudut awalnya 12 rad/s maka percepatan sudut benda
tersebut adalah …
a. - 0,6 rad/s2

b. - 0,8 rad/s2

c. - 0,9 rad/s2

d. - 1,1 rad/s2

e. - 1,3 rad/s2

04. Kedudukan sudut pads soal nomor 03 setelah berputar selama 6 sekon adalah ..
a. 55,6 rad
b. 57,6 rad
c. 59,6 rad
d. 61,0 rad
e. 61,6 rad

05. Sebuah roda berputar dengan kecepatan anguler awal 10 rad/s. Roda tersebut
kemudian direm sehingga kecepatan turun sampai 6 rad/s, sedangkan jarak yang
ditempuhnya adalah 8 rad. Perlambatan anguler roda tersebut adalah …



a. - 2 rad/s2

b. - 4 rad/s2

c. 2 rad/s2

d. 4 rad/s2

e. 6 rad/s2

06. Kecepatan sudut sebuah poros ban sepeda bertambah secara tetap dari 3 rad/s
menjadi 8 rad/s dalam waktu 5 sekon. Jika jari-jari poros ban sepeda adalah 3 cm,
percepatan total poros adalah ....
a. 1,92 m/s2

b. 2,01 m/s2

c. 2,41 m/s2

d. 3,12 m/s2

e. 3,78 m/s2

07. Seorang tentara mendeteksi ranjau darat yang terletak pada posisi (6,8) m. Posisi
sudut ranjau tersebut adalah ....
a. 10°
b. 14°
c. 53°
d. 68°
e. 1000

08. Sebuah roda berputar menurut sumbu z, dengan percepatan sudutnya = (1,86 rad/s2)t,
di mana t dalam sekon. Sudut yang ditempuh roda, setelah berputar selama 3,0 sekon
adalah ....
a. -0,33 rad
b. -0,12 rad
c. 0,12 rad
d. 0,33 rad
e. 6 rad

09. Sebuah ban mobil dari keadaan diam diputar dengan percepatan sudut 15 rad/s2.
Seekor labalaba menempel di ban tersebut dengan jarak 10 cm dari sumbu putar.
Tepat setelah ban mobil berotasi selama 0,4 s, laba-laba mengalami percepatan total
sebesar ....
a. 1,6 m/s2

b. 2,1 m/s2

c. 3,6 m/s2

d. 3,9 m/s2

e. 5,1 m/s2

10. Sebuah piringan hitam dari keadaan diam kemudian berotasi. Dalam waktu 1 sekon
piringan itu memiliki kecepatan 4 rad/s. sebutir pasir berada pada jarak 4 cm dari
sumbu putarnya. Percepatan tengensial rata-rata yang dialami pasir adalah ....
a. 4,00 m/s2

b. 1,60 m/s2

c. 0,64 m/s2

d. 0,16 m/s2

e. 0,04 m/s2

11. Sebuah partikel menempel pada sebuah ban sepeda. Pada waktu t, persamaan posisi
sudut partikel adalah θ = 5t - t2 (0 dalam red, t dalam sekon). Kecepatan sudut akan
bernilai nol ketika t = ....

a. 2,5 s
b. 1,5 s
c. 1,0 s



d. 0,5 s
e. 0,0 s

12. Sebuah ban mobil berjari-jari 30 cm. Jika mobil dari keadaan diam dapat dipercepat
beraturan hingga dalam waktu 8 detik kecepatannya 15 m/s, percepatan sudut ban
sebesar ....

a. 0,62 rad/s2

b. 6,2 rad/s2.
c. 3,2 red/s2

d. 20 red/s2

e. 32 rad/s2

Essay :
01. Sebuah titik pada suatu roda yang bergerak rotasi mempunyai fungsi kecepatan sudut

w(t)= at2 + bt + c) rad/s dengan t dalam sekon. Jika konstanta a = 3 rad/s3, b = –2
rad/s2, dan c = 5 rad/s, tentukanlah (a) percepatan sudut rata-rata titik untuk selang
waktu t = 1 sekon sampai t = 5 sekon; (b) percepatan sudut awal titik, dan (c)
percepatan sudut titik pada saat t = 5 sekon!
(Jawab: (a) 16 rad/s2, (b) —2 rad/s2, (c) 28 rad/s2)

02. Sebuah piringan hitam bergerak rotasi. Sebuah partikel dari piringan hitam tersebut
memiliki percepatan sudut α = 12t2 rad/s2. (a) Hitung kecepatan sudut pada saat t = 2
sekon, jika diketahui piringan hitam dalam keadaan berhenti pada saat t 0. (b)
Tentukan persamaan posisi sudut partikel jika diketahui pada saat t = 2 s partikel
berada pada posisi sudut θ = 1 rad. (c) Tentukan kecepatan sudut partikel pada saat
posisi sudut partikel θ = 66 rad!
(Jawab: (a) 32 rad/s, (b) θ = (-15 + t4) rad, (c) 108 rad/s).

03. Sebuah motor listrik yang sedang berotasi 100 putaran per menit tiba-tiba
dipadamkan. Dengan menganggap perlambatan konstan 2 rad/s2, (a) berapa lama
kemudian motor akan berhenti? (b) Berapa radian sudut yang ditempuh motor
sebelum berhenti?
(Jawab: (a) 5,24 s, (b) 27,4 rad)

04. Sebuah roda gerinda yang semula dalam keadaan diam dirotasikan dengan
percepatan sudut konstan a = 5 rad/s2 selama 8 sekon. Kemudian, roda dihentikan
dengan perlambatan konstan dalam 10 putaran. Tentukan: (a) perlambatan roda dan
(b) waktu yang diperlukan sebelum roda berhenti!
(Jawab: (b) 12,7 rad/s2, (b) 3,14 s)

05. Sebuah mesin memerlukan waktu 5 sekon untuk berubah dari kecepatan sudut 600
rpm menjadi 1200 rpm. (a) Berapa percepatan sudutnya? (b) Berapa banyak putaran
yang dilakukan dalam waktu ini?
(Jawab: (a) 7200 rpm2, (b) 75 putaran)

06. Baling-baling helikopter dirancang untuk berputar 260 rpm. (a) Nyatakan kecepatan
sudut dalam rad/s. (b) Tentukan panjang baling-baling maksimum sehingga
kecepatan linear semua titik pada baling-baling tak melebihi 340 m/s!
(Jawab: (a) 27,2 rad/s, (111 12,5 m)

07. Sebuah piringan dengan radius 8 cm berotasi 1200 rpm terhadap sumbunya.
Tentukan (a) kecepatan sudut piringan, (b) kecepatan linear sebuah titik 3 cm dari
sumbu, (c) percepatan radial sebuah titik di tepi piringan, dan (d) jarak tempuh
sebuah titik di tepi piringan dalam waktu 2 sekon!
(Jawab: (a) 125,7 rad/s, (b) 3,77 m/s, (c) 1,26 km/s2, (d) 20,1 m)



08. Sebuah gergaji yang berbentuk lingkaran dengan diameter 25 cm berotasi 3600 rpm.
Sebuah rem magnetik dapat menghentikan gergaji dalam 10 putaran saja. Berapakah
besar (a) percepatan sudut, dan (b) percepatan tangensial di gerigi gergaji?
(Jawab: (a) –1,13 x 103 rad/s2, (b) –141,4 m/s2)


