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Torsi (atau momen kekuatan) terhadap poros P didefinisikan sebagai hasil dari gaya F dan momen tangan. Tangan kanan rotasi memerintah torsi putaran Empat Jari yang melekat pada arah kepala vektor gaya F pergi ke poros rotasi melalui sudut terkecil, kemudian arah ibu jari ditunjukkan oleh arah torsi. Hesti Apriani, Murniati Murniati Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengembangkan bahan makalah dinamika rotasi dan keseimbangan objek aktual dan praktis. Pengembangan handout menggunakan model pengembangan rowntree. Model pengembangan Rowntree terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pengembangan dan tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, dilakukan for-assessment Tessmer, yaitu self-assessment, expert
review, one-to-one assessment, dan small group evaluation. Metode pengumpulan data menggunakan data langkah demi langkah dan data survei. Hasil tinjauan ahli memperoleh persentase rata-rata skor dari para ahli 3,88 (kategori aktual). Selama tahap penilaian penuh waktu, siswa menerima 87,8% makalah (kategori sangat praktis). Pada kedua tahap makalah ini direvisi
menjadi prototipe 2 dan diuji ulang. Dalam studi kelompok kecil, respon rata-rata siswa terhadap makalah ini adalah 88,31% (kategorinya sangat praktis). Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, materi pendidikan yang dikembangkan tergolong valid dan sangat praktis. pengembangan makalah, dinamika rotasi, keseimbangan objek yang kaku, kontekstual. Doi: saat ini
tidak ada refback. Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisik Program Sarjana Pendidikan Fisika Fakultas Guru dan Ilmu PendidikanUniversitas SriwijayaJl. Raya Palembang-Prabumulich KM 32 IndralayaOgan Ilir, Indonesiaemail: jipf@fkip.unsri.ac.id.Jurnal Inovasi dan Pelatihan Fisika berlisensi di bawah Creative Commons Atributia-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License
International. Terindeks dalam: Alat yang Direkomendasikan : DIDUKUNG OLEHView My Stats Material Kelas X Material Kelas XI Materi Kelas XII Formula Set Les / Masalah Pribadi ——————————————————————————————————————-1. Analisis vektor gerakan parabola dan gerakan melingkar2. Newton's Gravity Act3. Bisnis dan energi4.
Getaran harmonis5. Momentum, momentum dan tabrakan6. Keseimbangan dan dinamika rotasi objek 7. Fluiditas8. Teori kinetik gas dan termodinamika9. Gelombang Mekanis Klik pada salah satu bahan pokok di atas yang ingin Anda ketahui! DESKRIPSI PEMBELAJARAN Anda telah mempelajari dinamika partikel di mana objek dianggap sebagai titik materi (ukuran objek
diabaikan), sehingga gaya yang bekerja pada objek hanya dapat menyebabkan gerakan terjemahan. Dalam hal ini Anda akan mempelajari dinamika dinamika dan keseimbangan objek itu sulit. Dalam objek yang kuat, ukuran objek tidak diabaikan, sehingga kekuatan yang bekerja pada objek dapat menyebabkan pergerakan terjemahan dan rotasi poros. Dalam gerakan rotasi,
objek bergerak berputar di sekitar sumbunya. Tonton gambar di atas. Dikatakan bahwa komedi berputar melakukan gerakan rotasi, karena lintasan melingkar dan ada sumbu sebagai pusatnya. Bagaimana dengan dinamika gerakan rotasi? Dinamika rotasi objek diamati dalam berbagai peristiwa di lingkungan Anda. Bola bergulir, gerakan engsel di pintu, gerakan katrol, sekrup,
dan roda adalah contoh rotasi objek. Sebagian besar gerakan rotasi yang dialami oleh objek tidak terjadi sendiri, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berputar. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari bagaimana suatu objek dapat berputar dan apa penyebabnya. Tonton gambar di atas! Ada dua batang, Object A terbuat dari besi dan Object B terbuat dari adonan tepung, yang
cukup lembut. Ketika dua objek berputar, memegang satu ujung, apa yang terjadi? Objek A relatif tetap, sementara objek B akan mengalami perubahan bentuk. Ketika diputar dengan frekuensi tertentu, objek B akan meregang dan tidak kembali ke bentuk aslinya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Objek A adalah objek yang kaku dan objek B bukanlah objek padat.
Objek yang kuat adalah objek yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh gaya atau momen gaya. Agar objek yang tenang bergerak (lurus), Anda perlu mengerjakan gaya di atasnya. Momen gaya atau torsi adalah nilai yang menyebabkan objek berbelok atau berbelok. Apa hubungannya torsi dengan torsi? Berdasarkan gambar di atas, orang-orang menata kunci sehingga
kunci dapat memutar baut. Baut berfungsi sebagai sumbu rotasi, sedangkan perpanjangan garis gaya disebut serangkaian kerja paksa. Jika gaya manual (gaya garis kerja) tegak lurus dengan gagang kunci, maka tangan kunci ini berfungsi sebagai tangan gaya. Namun, jika gaya ini tidak tegak lurus dengan tangan kunci, tangan gaya adalah jarak tegak lurus dari sumbu rotasi
dengan saluran listrik. Sekarang lihatlah gambar d di atas! Untuk memutar baut, posisi tangan seperti gambar (c) lebih mudah dilakukan daripada posisi tangan dalam gambar (b) dan (a). Sedangkan posisi tangan sebagai gambar (b) lebih mudah dilakukan daripada sebagai gambar (a). Gaya yang diperlukan untuk memutar baut dalam posisi (c) kurang dari gaya yang diinginkan
dalam gambar (b) atau (a). Berdasarkan fakta ini, gaya atau momen gaya penting yang hebat Hanya ditentukan oleh gaya hebat, tetapi juga dengan panjang gaya lengan. Hubungan antara ketiga faktor ini, mengingat persamaan berikut. Berdasarkan sifat perkalian silang dari dua vektor, gaya momen hebat dapat dicari berdasarkan rumus: Seperti dalam gaya F, torsi t juga
termasuk vektor yang besar dan terarah. Perbedaannya adalah bahwa arah torsi hanya dua, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah torsi cukup dapat dibedakan, memberikan tanda-tanda positif atau negatif. Untuk mematuhi aturan matematika, serta aturan arah impuls sudut dan gaya lorenz, arah torsi positif mengikuti aturan rotasi tangan kanan (foto di
bawah). Saat-saat inersia objek diskrit (partikel) Tonton gambar di atas! Dalam gerakan melingkar, kecepatan linear diekspresikan dengan , dengan q adalah kecepatan sudut. Dengan demikian, rotasi kinetik besar energi partikel dapat diekspresikan sebagai berikut. Dari persamaan di atas, ia menerima nilai mr2, yang menyatakan saat inersia partikel bergerak. Momen inersia
dilambangkan oleh I. Dengan demikian, momen inersia partikel sebanding dengan massa partikel dan jarak persegi antara partikel dan sumbu berputarnya. Momen inersia adalah nilai skalaonal, yang memiliki satuan kgm2. Objek yang terdiri dari lokasi partikel (titik-titik) dalam kinerja gerakan rotasi memiliki saat-saat inersia, sama dengan jumlah momen inersia partikel komposit.
Saat-saat inersia benda padat dengan massa terdistribusi terus menerus Jika objek padat memiliki distribusi massa yang berkelanjutan, seperti silinder padat atau piring, kita perlu menangkap momen inersia dengan metode integrasi untuk menghitung penjumlahan. Jika objek keras tidak dapat muncul sebagai kumpulan partikel, melainkan distribusi massa berkelanjutan,
penjumlahan dengan sigma (S) tanda pada persamaan harus digantikan oleh tanda integral (saya). Kami membayangkan membagi objek menjadi elemen kecil yang berbeda dari massa dm yang jauh dari poros rotasi (Gambar 2.7), sehingga momen inersia yang dapat saya ungkapkan: Hasil dari metode integrasi untuk menentukan saat-saat inersia dari berbagai objek
ditampilkan di tabel berikutnya. Torsi hubungan dengan Akselerasi Sudut telah mengetahui bahwa gaya F menyebabkan objek bergerak dengan akselerasi linear. Anda juga tahu bahwa torsi t menyebabkan objek berputar terhadap poros tertentu. Karena torsi t mirip dengan F dan akselerasi sudut mirip dengan akselerasi linear A, kami bertanya, bukankah torsi terkait dengan
percepatan sudut rotasi? Sekarang kita akan menurunkan persamaan yang menghubungkan torsi ke akselerasi sudut. Gambar di atas menunjukkan partikel m-mass berputar pada jarak R dari poros O. t diproduksi oleh force F terhadap poros rotasi partikel dan mr2 sebagai momen inersia partikel I. Dengan demikian, persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya
adalah hukum Newton II untuk objek yang memindahkan rotasi, mirip dengan F.M.A., II hukum hukum Newton untuk memindahkan objek terjemahan. Dengan demikian, dalam gerakan rotasi, torsi bertindak sebagai kekuatan ketika terjemahan bergerak. Bekerja sebagai roda berbentuk cakram homogen latihan dengan radius 40 cm dan berat 50 kg. Jika objek mengalami
akselerasi sudut 10 rad/s2, hitung momen gaya yang bekerja pada roda! Objek padat berputar dengan akselerasi sudut 15 rad/s2 karena bekerja gaya saat 30 nm. Tentukan momen inersia objek! Hukum Sudut Momentum Keabadian Apakah Anda pernah menggulung benang layang-layang dengan kaleng bekas? Jika kedua sisi, yang lain kecil dan yang lain besar, digunakan
untuk menggulung aliran, yang dapat menyebabkan tangan kita berputar lebih cepat jika panjang aliran dan waktu yang digunakan untuk gulungan adalah sama? Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep hukum dorongan keabadian. Anda sudah tahu jumlah denyut nadi linear yang diungkapkan oleh P'm.v. Saat memutar, analog pulsa linear adalah dorongan sudut. Massa mirip
dengan momen inersia, kecepatan linier mirip dengan kecepatan sudut, kemudian dorongan sudut dorongan sudut didefinisikan sebagai perkalian antara saat inersia dan kecepatan sudut. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Denyut nadi sudut adalah ukuran vektor karena besar dan terarah. Arah denyut nadi sudut dapat ditentukan oleh aturan tangan kanan, seperti yang
ditunjukkan pada gambar di atas. Arah putaran keempat jari menunjukkan arah rotasi, sementara ibu jari menunjukkan arah denyut nadi sudut. Jika tangan torsi terhadap poros r dan objek kecepatan linear v (objek dianggap sebagai partikel) diberikan, maka pulsa sudut L besar dapat dihitung sebagai berikut. Kata-kata dari PerpetualNess of the Angular Impulse Act tentang
pergerakan Rotasi Undang-Undang Impulse Linear Abadi menyatakan bahwa jika sistem tidak bekerja sebagai akibat dari kekuatan eksternal, momentum linier sistem abadi (tetap dalam ukuran). Dalam gerakan rotasi Anda juga akan menemukan hukum keabadian dorongan sudut. Jika saat kekuatan eksternal adalah nol, Hukum Impuls Sudut Keabadian diterapkan, yaitu
dorongan sudut awal akan sebesar dorongan sudut akhir. Pernyataan matematika adalah sebagai berikut. Hukum Keabadian adalah dorongan sudut, jika tidak ada momen kekuatan eksternal yang dihasilkan yang bekerja pada sistem (), momentum sudut sistem abadi (tetap dalam ukuran). Dari persamaan hukum keabadian hingga momentum sudut, Anda dapat melihat bahwa
ketika saya menjadi lebih besar dan akan mendapatkan lebih sedikit. Sebaliknya, jika y semakin besar, aku akan menyusut. Prinsip ini berlaku untuk skater di (Gambar 2.11). Ketika tubuh berputar, skater mengulurkan tangannya (momen inersia pemain akan semakin panjang saat jarak lengan dengan tubuh meningkat). Dia kemudian menutup lengannya ke tubuh bagian atas,
sehingga momen inersianya berkurang (karena jarak lengan dengan tubuh berkurang), sehingga rotasi tubuhnya akan lebih cepat (kecepatan sudut meningkat). Contoh lain adalah ketika menggulung benang layang-layang dengan dua kaleng penggunaan yang berbeda dengan diameter. Untuk kaleng bekas yang berdiameter lebih besar, jari-jarinya juga besar. Jempol akan
memberikan momen besar inersia juga. Dengan momen inersia besar, oleh hukum keabadian dorongan sudut, akan menyebabkan kecepatan sudut kecil. Di sisi lain, tongkat bekas yang berdiameter lebih kecil, maka jari-jarinya juga kecil. Jari-jari kecil akan memberikan momen kecil inersia juga. Dengan sedikit inersia, menurut hukum kekekalan impuls sudut, itu akan
menyebabkan peningkatan kecepatan sudut. Itu sebabnya bergulir dengan permen bekas yang berdiameter lebih kecil akan menyebabkan tangan kita berputar lebih cepat daripada berguling dengan permen bekas yang berdiameter lebih besar. Keseimbangan statis sistem partikel dalam sistem partikel, objek dianggap sebagai titik materi. Semua gaya yang bekerja pada suatu
objek dianggap bekerja pada titik materi ini, sehingga kekuatan yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan pergerakan terjemahan (tidak menyebabkan gerakan rotasi). Dengan demikian, persyaratan yang berkaitan dengan keseimbangan sistem partikel hanya keseimbangan terjemahan. Anda telah belajar bahwa ini dapat berarti objek diam atau objek bergerak tepat dalam
rangka. Nah, keseimbangan yang disebutkan dalam subbe ini adalah keseimbangan statis dari sistem partikel, yang berarti bahwa objek terus diam. Jika objek terus bergerak lurus secara berurutan, itu adalah keseimbangan kinetik. Keseimbangan tiga gaya hanya diuraikan dengan aturan sinus di segitiga (setelah gambar). Keseimbangan statis objek keras adalah objek keras
yang disebut keseimbangan statis jika objek keras tidak memindahkan terjemahan, dan tidak memindahkan rotasi (gambar catatan di atas). Apa persyaratan untuk keseimbangan statis objek yang kaku? Anda sudah tahu bahwa untuk sistem partikel persyaratan keseimbangan statis cukup, dan objek pertama diam. Apakah keseimbangan statis objek keras hanya berlaku untuk
kondisi ini? Gambar di atas menunjukkan bahwa meskipun, tetapi mistar masih dapat berputar melawan sumbu O. Rotasi ini karena torsi total terhadap Val O bukan nol ( ). Agar mistar tidak berputar, hasil torsi pada titik mana pun yang diambil sebagai poros harus nol ( ). Akhirnya, kita dapat mengisi keseimbangan statis objek yang kaku sebagai berikut. Objek padat berada
dalam keseimbangan statis ketika objek diam, dan akibatnya gaya pada objek adalah nol, serta torsi terhadap titik apa pun yang dipilih sebagai poros adalah nol. Secara matematis, keseimbangan statis objek yang kuat di bidang datar (seperti bidang XY) adalah sebagai berikut: Beberapa contoh keseimbangan statis dari penerapan objek kaku dalam kehidupan sehari-hari.
Akrobat berjalan di tali. Tonton gambar di atas! Akrobat berjalan di tali dengan tongkat panjang. Pemain ini memegang tongkat tepat di tengah. Akibatnya, kekuatan berat tongkat di setiap sisi sama besarnya. Gaya ini menghasilkan momen gaya pada sumbu berputar (tubuh akrobat) sebesar arah yang berlawanan, sehingga ada keseimbangan rotasi. Ini memudahkan pemain
untuk berjalan di tali. Petani membawa dua keranjang yang terkait dengan bambu. Tonton gambar di atas! Petani memegang bambu tepat di tengah. Akibatnya, kekuatan bambu yang berat di setiap sisi sama besarnya. Gaya ini menghasilkan momen kekuatan pada sumbu berputar (tubuh petani) sama dengan arah yang berlawanan, sehingga ada keseimbangan rotasi. Hal ini
memudahkan petani untuk membawa kedua keranjang tersebut. Contoh pada gambar di atas tampak dua anak bermain teetering. Massa putri adalah 25 kg, dan berat putra - 50 kg. Putri adalah 3 m dari pusat rotasi hutan-rimba, dan putra 1,5 meter dari pusat rotasi hutan-rimba. Tentukan apakah kedua anak ini dalam keadaan seimbang atau tidak! (g 10 m/s2) Terkenal: mp 25
kg p.s. 3 m.s. 50 kg pL dan 1,5 m Ditanya: apakah dua anak dalam kondisi seimbang? Titik berat Perhatikan gambar di atas! Dengan tangan di tengah kursi Banten, gadis bali itu mengambil bowten sambil berjalan ke tempat itu tanpa terjatuh. Hal ini dapat dijelaskan dengan baik dengan memahami konsep titik berat. Apa itu titik berat? Setiap partikel dalam objek padat berat.
Berat total objek adalah hasil dari semua gaya yang diarahkan secara vertikal ke bawah semua partikel ini, dan ini menghasilkan pekerjaan melalui satu titik yang disebut titik berat (atau pusat gravitasi). Kita juga dapat menentukan titik berat sebagai titik di mana gaya gravitasi partikel terkonsentrasi pada saat ini. Dengan demikian, sebagai akibat dari torsi gaya gravitasi partikel
pada titik penimbangan mereka harus nol. Buktinya sangat mudah, benda tumpul itu sulit pada titik beratnya, maka objek dalam keadaan seimbang dan tidak akan jatuh. Bagaimana cara menentukan lokasi titik berat? Menentukan lokasi titik berat benda homogen yang memiliki sumbu simetris, seperti kayu bertekanan sangat mudah. Poros simetri mistara kayu melewati tepat di
tengah mistara. Ini berarti bahwa intinya Mistar kayu adalah mistar setengah jalan. Itu sebabnya bintang seimbang ketika meletakkan jari telunjuknya tepat di mistar tengah. Titik berat berbagai objek homogen yang bentuknya tidak teratur (memiliki sumbu simetri) terletak di persimpangan diagonal mereka (lihat tabel di bawah). Titik berat gabungan objek yang diurutkan dapat
dicari oleh rumus berikut. Jenis keseimbangan Ada tiga jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan stabil, keseimbangan dan keseimbangan netral. Keseimbangan yang stabil adalah keseimbangan yang dihadapi objek, di mana segera setelah pelanggaran kecil dihapus, objek kembali ke posisi keseimbangan aslinya (Gambar a). Keseimbangan labila adalah keseimbangan yang
dihadapi oleh suatu objek, di mana setelah menghapus pelanggaran kecil objek tidak akan kembali ke posisi semula, bahkan gangguan meningkat (Gambar b). Keseimbangan netral (atau indentasi) adalah keseimbangan di mana pelanggaran kecil ini tidak akan mempengaruhi keseimbangan objek (gambar c). Tips dan trik untuk mendiskusikan
——————————————————————————————————————-——————————————————————————————————————- kesetimbangan dan dinamika rotasi ppt. kesetimbangan dan dinamika rotasi materi 78. materi kesetimbangan dan dinamika rotasi. contoh soal kesetimbangan dan dinamika rotasi. soal kesetimbangan dan
dinamika rotasi. pengertian kesetimbangan dan dinamika rotasi. rumus kesetimbangan dan dinamika rotasi. makalah kesetimbangan dan dinamika rotasi
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