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SOAL UJIAN
SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2017
TINGKAT PROVINS!

BIDANG FISIKA
Waktu : 210 menit

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN 2017

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Olimpiade Sains Nasional 2017
Tingkat Provinsi

Bidang

F

i s i ka

Ketentuan Umum:
1234567891011-

Periksa lebih dulu bahwajumlah soal Saudara terdiri dari 7 (tujuh) buah soal.
Waktu total untuk mengerjakan tes ini adalah 3,5 jam.
Peserta dilarang menggunakan kalkulator.
Peserta dilarang meminjam dan sating meminjamkan alat-alat tulis.
Tulislah jawaban Saudara di kertas yang telah disediakan dengan menggunakan ballpoint
dan tidak boleh menggunakan pinsil.
Kerjakanlah lebih dahulu soal-soal dari yang Anda anggap mudah/bisa dan tidak harus
berurutan.
Setiap nomor soal yang berbeda harap dikerjakan pada lembar jawaban yang terpisah.
Jangan lupa menuliskan nama Saudara atau identitas lainnya pada setiap lembar jawaban
yang Saudara gunakan.
Meskipun sudah selesai mengerjakan semua jawaban, Anda tidak diperbolehkan
meninggalkan ruangan tes hingga waktu tes berakhir.
Informasi resmi tentang kegiatan Olimpiade Fisika dapat dilihat di website
http://www.tpof-indonesia.org
Info berikut mungkin bermanfaat:
--J2 = 1,414; --)3 = 1,732; --)5 = 2,236; --)7 = 2,646; --)11 = 3,317; --)13 = 3,606; --)17 = 4,123.
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yang terdiri dari 2
benda, m1 dan mi. Dalam sistim ini gaya gravitasi dari benda
lain di luar sistim dapat diabaikan. Massa ms terpasang pada
tali tak bermassa sepanjang d dan membentuk sebuah bandul
yang dipasang tetap pada titik 0. Massa m1 hanya mengalami

0

I. (10 poin) Tinjau sebuah sistim terisolasi

L

m,

gaya gravitasi dengan bola homogen bermassa m2 berjarijari R yang posisinya tetap dimana pusat bola berjarak L dari
titik 0. Nilai L hanya sedikit lebih besar dari d + R. Sudut
antara tali dengan garis vertikal yang melalui 0 adalah B,
dimana diasumsikan Bkecil. Tentukan periode osilasi m1.
m2

https://folderosn.blogspot.co.id/
2.

(14 poin) Pada gambar samping terlihat dua buah bola
masing-masing bermassa m, dan mi serta berjari-jari
sama R berada diatas bidang datar. Bola m1
menggelinding tanpa slip ke arah kanan dengan
kecepatan pusat massa V menu ju bola mi yang sedang diam. Asumsikan semua gaya gesek
yang ada cukup kecil untuk dapat mengabaikan terjadinya efek pada saat tumbukan, dan
anggap juga tumbukannya elastis. Jika m2 = 2 mv tentukan:
a. kecepatan pusat massa masing-masing bola sesaat setelah tumbukan.
b. kecepatan masing-masing bola setelah cukup lama bertumbukan dan masing-masing bola
kembali menggelinding tanpa slip.
c. prosentase energi yang hilang akibat gesekan.
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3. (14 poin) Dua partikel P dan Q, rnasing-masing dengan
M
massa mp = M dan mQ = m, terhubung satu sama lain
membentuk sistem PQ oleh sepotong tali ringan (panjang L=
;rra/2) yang tidak dapat molor danjuga tidak dapat menyusut.
Q <,
Kedua partikel dapat bergerak di atas permukaan luar
•••••·•••••
<,
silinder licin yang posisinya tetap di atas bidang datar (lihat
gambar).
(a) Tentukan posisi kesetimbangan sistem PQ, dan tentukan sifat kesetimbangannya (stabil
ataukah Jabil).
(b) Katakan massa kedua partikel di atas masing-masing adalah mp = 2m dan mQ = m.
Diketahui sistem PQ mula-rnula diam (t = 0) di posisi awal saat kedua partikel memiliki
sudut B yang simetris/sama, yaitu sudut antara garis OP dan OQ dengan arah vertikal
sebesar tt= rr/4, lalu sistem tersebut dilepaskan untuk bergerak. Tentukan:
(i) persamaan gerak sistem selanjutnya (t > 0) yang menjamin berlakunya hukum
kekekalan energi mekanik total sistem, dinyatakan dalam koordinat e.
(ii) besar gaya reaksi/normal silinder yang dirasakan oleh masing-masing partikel.
(iii) besar sudut B saat partikel P sudah mulai lepas meninggalkan permukaan silinder.

m~;,.P

fer:~
l. . . .
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4. (16 poin) Sebuah meja setinggi h memiliki lubang ditengah permukaannya. Sebuah rantai
tipis homogen bermassa M dengan panjang L = h diletakan dengan cara "dikumpulkan"
disekitar lubang tersebut.

h

Salah satu ujung rantai ditarik sedikit melewati lubang kemudian dilepaskan sehingga
"jatuh" melalui lubang tersebut dengan kecepatan yang bertambah seiring panjang
yang berada di bawah permukaan meja juga bertambah. Asumsikan tidak ada gaya
yang bekerja. Percepatan gravitasi adalah g. Tentukan:
a. percepatan rantai selama masih belum menyentuh lantai.
b. kecepatan ketika rantai pertama kali menyentuh lantai.
c. gaya normal yang dirasakan lantai akibat jatuhnya rantai sebagai fungsi waktu.
d. waktu yang dibutuhkan ujung lain rantai mencapai tanah dihitung sejak rantai
bergerak.
e. gaya normal ketika semua bagian rantai sudah berada di atas lantai untuk kondisi:
i) Tepat setelah selesai melakukan gerakan.
ii) Ketika waktu yang sangat lama.
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5. (14 poin) Sebuah persegi ABCD tersusun dari empat buah batang tegar homogen identik

yang masing-masing memiliki panjang 2a dan bermassa m. Persegi tersebut ditempatkan
pada bidang horizontal licin dan diengselkan di titik A, sehingga dapat berputar bebas di
sekitar titik A tersebut. Seekor serangga dengan massa m berjalan mulai dari titik B di
sepanjang batang BC dengan kecepatan konstan V relatifterhadap batang. Ketika serangga
tersebut sudah berjalan selama t detik, serangga sampai di titik E (titik E berada diantara
titik B dan C) dan diketahui batang sudah berputar sejauh
B(t) =

[13 tan-I (Vt

'V3

[3J

2a~l3

TampakAtas

G

c

D

B

A

Pada saat awal

Pad.a saat t

Tentukan (dinyatakan dalam V, a, m, dan t):
a.
b.
c.
d.

kecepatan dan percepatan sudut persegi sebagai fungsi dari waktu.
momen inersia sistem (persegi dan serangga) relatifterhadap titik putar A pada saat t.
gaya normal antara serangga dengan batang.
gaya berarah sejajar BC pada serangga yang menyebabkan serangga dapat bergerak
dengan kecepatan konstan relatif terhadap persegi.

. k : --dtanx =sec 2 x
P etunju
dx
.

di Download dari Folder OSN

Hak Cipta
Dilindungi Undang-undang

5

di Download dari
Folder OSN
downloaded
from: ivanjoannes.wordpress.com

6. (18 poin) Sebuah roket bermassa total m
mengelilingi bumi pada low earth orbit berbentuk
lingkaran denganjari- jari orbit R1. Pesawat ini akan
berpindah orbit menuju orbit berjari - jari R2 > R1
dengan cara merubah bentuk orbitnya dalam benhik
orbit elips seperti yang ditunjukkan oleh garis tebal
pada gambar di samping. Manuver orbit ini dapat
dicapai dengan membuang bahan bakar sebanyak
Sm, > 0 sehingga memberikan tambahan laju Liv1
searah kecepatan orbit pada orbit rendah. Kemudian
roket membuang lagi bahan bakar sebanyak Sm; > 0
sehingga memberikan tambahan laju t1v2 searah
kecepatan orbit pada orbit tinggi. Laju orbit roket untuk orbit rendah berjari-jari R1 adalah
vR1. Bahan bakar roket memiliki laju buang konstan Vt relatif terhadap roket. Tentukan:
a) tambahan laju 11v1 yang dibutuhkan
menjadi elips (nyatakan dalam vR1,
b) tambahan laju Liv2 yang dibutuhkan
berjari-jari R2 (nyatakan dalam vR1,

untuk mengubah orbit dari lingkaran berjari-jari R1
R1, R2)!
untuk mengubah orbit dari elips menjadi lingkaran
R1, R2)!

c) massa bahan bakar yang terbuang Sm, dan Sm; agar roket dapat melakukan manuver
tersebut (nyatakan dalam m, vR1, Vt, R1, R2)!

7. (14 poin) Gambar di bawah ini menunjukkan susunan N buah balok yang masing-masing
bermassa m1, m2, ... , lnN (N diasumsikan bilangan genap). Balok m1 terhubung dengan
balok m2 yang berada di atasnya melalui tali tak bermassa yang tak mulur yang dilewatkan
pada katrol licin. Demikian pula balok m3 yang berada di atas balok m2 terhubung dengan
balok m2 tersebut melalui tali tak bermassa yang tak mulur yang dilewatkan pada katrol
licin. Begitu seterusnya hingga balok

m»

yang berada di atas balok mN-1 · Seluruh katrol

tersebut masing-masing memiliki momen inersia I dan jari-jari R yang sama. Koefisien
gesek antara balok m1 dengan lantai maupun antar semua permukaan balok yang berimpit
bernilai sama sebesar µ. Percepatan gravitasi sebesar g ke bawah. Balok m1 ditarik dengan
gaya horisontal F yang cukup besar sehingga sistem bergerak dengan percepatan a terhadap
lantai.
a. Tentukan besar percepatan a dinyatakan dalam besaran-besaran di atas.
b. Jika N = 10 dengan seluruh massa balok adalah sama sebesar m, momen inersia
I=~ mR2, serta percepatan a= g maka gaya F yang diberikan dapat dinyatakan sebagai
F = krng. Tentukan nilai k.
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Selamat bekerja, semoga sukses !
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