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BAB 

DINAMIKA ROTASI DAN KESEIMBANGAN BENDA TEGAR 
 

1.  Torsi atau momen gaya dapat dihitung dari perkalian vector antara vekror r dan vector F 

yang ditulis ττττ = r x F; besar torsi, τ = r F sin θ, dengan θ = sudut antara r dan F; arah 

torsi sesuai dengan aturan putaran tangan kanan, yaitu berlawanan arah jarum jam 

bertanda positif dan searah jarum jam bertanda negatif. Besar torsi juga dapat dihitung 

dengan persamaan: τ = l F, dengan l = lengan torsi, adalah panjang garis yang ditarik dari 

titik poros rotasi sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Karena itu, τ = 0 jika 

garis kerja gaya melalui titik poros rotasi. 

 

2.  Momen inersia system patikel diformulasikan sebagai: 

 I = Σ m1r1
2
 = m1r1

2
 + m2r2

2
 + m3r3

2
 + …. 

 Dengan r1 adalah jarak pertikel ke-I dari poros rotasi. Perhatikan, momen inersia suatu 

benda bergantng pada poros rotasinya. Makin tersebar massa benda, makin besar momen 

inersianya. 

 Momen inersia benda tegar yang massanya terdistribusi kontinyu dihitung dengan metode 

intergrasi: 

 I = � r2
 dm 

 Dan untuk benda-benda tegar teratur yang peling sering di jumpai, momen inersianya 

terhadap poros rotasi yang melalui pusat massanya adalah: 

Tongkat I =  ML
2
 ; L = panjang tongkat  

Silinder pejal I =  MR
2
 ; R = jari-jari silinder (contoh: katrol, yoyo, cakram) 

Lingkaran tipis berongga I = MR
2
 ; R = jari-jari lingkaran (contoh: cincin kawin) 

Bola pejal I =  MR
2
 ; R = jari-jari bola (contoh: bola tolak peluru) 

Bola tipis berongga I =  MR
2
 ; R = jari-jari bola (contoh: bola sepak)  

 

3. Dalam menyelesaikan masalah dinamika rotasi, misalnya untuk gerak menggelinding 

(rotasi + translasi), anda perlu mengenal gaya-gaya penyebab gerak translasi dan kemuian 

mengunakan ΣF = ma. Anda perlu mengenal gaya-gaya penghasil rotasi yang 

menyebabkan gerak rotasi dan kemudian menggunakan Στ = Ia = I (a/R). 

 

4. Anda juga dapat menyelesaikan gerak mengelinding dengan menggunakan hukum 

kekelan energi mekanik:  

EM = EKtrans + EKrotasi + EP = konstan 

       = mV
2 
+ I� 

2 
+ mgh = konstan 

Dengan � =  dan bergantung pada bentuk benda yang menggelinding. 

 

5. Momentum sudut sistrm pertikel dengan kecepatan sudut � adalah: L = I �; L. positif 

jika arah putaran � berlawanan jarum jam dan L negatif jika searah dengan jarum jam. 

Jika lengan torsi terhadap poros, r, dan kecepatan linier v diberikan, maka momentum 

sudut adalah: L = mrv 

 Jika tidak ada resultan torei luar berkerja pada benda (Στ luar = 0), maka berlaku hokum 

kekkalan momentum sudut, yaitu momentum sistem adalah kekal. 

 

6. Suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis bila mula-mula benda dalam 

keadaan diam dan memenuhi syarat: 
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Keseimbang ranslasi: ΣF = 0         
0
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Keseimbang rotasi = Στ sembarang = 0 

 

7. Titik berat atau pusat bereat suatu benda adalah titik yang terhadapnya gaya-gaya berat 

yang berkerja pada semua partikel benda itu menghasilkan torsi rusultan nol. Oleh karena 

itu, benda yang ditumpu pada titik beratnya akan berada dalam keseimbangan statis. Pusat 

benda terdapat didalam maupun di luar benda. Untuk percepatan gravitasi diabaikan, titik 

berat berimpit dengan pusat massa. 

   Kordinat titik berat (xG, yG) dihitung dengan rumus umum berikut: 

 

   
i

ii
G

i

ii
G

w

yw
y

w

xw
x

Σ

Σ
=

Σ

Σ
= dan     

   

   Untuk benda dapat diwakili oleh massa pertikel m i, maka w I diganti dengan m I 

untuk benda berbentuk volume pejal homogen dengan volum pertikel Vi maka w I diganti 

dengan Vi untuk benda berbentuk luasan (bidang) dengan luas partikel Ai, wi diganti 

dengan Ai. untuk benda berbentuk kurva dengan panjang L diganti dengan  

 

9. Ada tiga jenis klasifikasi keseimbangan sebuah benda: stabil, tak setabil, atau netral. 

Sebuah benda yang tepat vertikal berada diatas disuatu permukaan akan berada berada 

dalam keseimbangan bila titik beratnya diatas dasar penopangnya. Stabilitas 

keseimbangan sebuah benda dapat ditingkatkan dengan merendahkan titik beratnya atau 

dengan menambah ukuran dasar penopangnya. 

 


