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Aplikasi Hukum Newton

› Bidang miring

› Gaya Gesek (Friction)

› Implementasi hukum Newton pada gaya angkat pesawat
terbang



Contoh kasus - Bidang Miring

Gaya total yang bekerja

Sebuah benda yang berada di sebuah bidang
miring ditarik dengan gaya sebesar 𝐹
dengan sudut bidang sebesar 𝛼. Analisa
gaya yang bekerja pada sistem tersebut !

Gaya yang bekerja pada benda Gaya ekuivalen yang bekerja pada benda



Percepatan pada bidang miring

Gaya yang bekerja pada benda Gaya ekuivalen yang bekerja pada benda

Percepatan yang dialami benda memenuhi : 

Jika diterapkan hukum II Newton maka

Karena benda ditarik searah dengan bidang miring maka tidak ada gaya yang 
tegak lurus dgn bidang miring atau



Contoh kasus - Bidang Miring

Sebuah benda yang berada di sebuah bidang
miring ditarik dengan gaya sebesar 𝐹
dengan sudut tarik sebesar 𝜃 sedangkan
sudut bidang sebesar 𝛼. Analisa gaya yang 
bekerja pada sistem tersebut !
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Percepatan pada bidang miring

Percepatan yang dialami benda memenuhi : 

Jika diterapkan hukum II Newton maka

Karena benda ditarik searah dengan bidang miring maka tidak ada gaya yang 
tegak lurus dgn bidang miring atau

Gaya yang bekerja pada benda Gaya ekuivalen yang bekerja pada benda



Gaya Gesekan (Friction)

Jika sebuah benda diletakkan pada sebuah bidang dan di dorong kedalam arah sejajar
dengan permukaan bidang, maka akan terjadi fenomena berikut ini:
• Jika gaya dorongan yang diberikan tidak terlalu besar maka benda belum bergerak.
• jika gaya diperbesar terus maka ada nilai gaya tertentu yang harus dicapai agar benda 

mulai bergerak.

Jika 𝐹𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 telah diberikan kepada benda 𝑊 dan belum bergerak (pada kondisi
𝐹𝑑𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘 > 𝑊) maka terdapat gaya lain yang bekerja. Gaya lain yang bkerja adalah gaya
gesek

Jika 𝐹 adalah gaya tarik maka

Dengan gaya total yang bekerja

Benda belum bergerak jika atau



Gaya Gesekan (Friction)
Kondisi yang berlaku pada sistem dengan gaya gesek adalah :
• Jika gaya penggerak 𝐹 diperbesar maka gaya gesekan 

statis juga akan membesar sehingga benda tetap diam.
• Gaya gesekan mempunyai batas nilai maksimum. Selama 

gaya penggerak lebih kecil dari batas maksimum maka 
benda akan tetap diam.

• Jika gaya penggerak melampaui batas maksimum dari gaya 
gesekan statis maksimum maka benda mulai bergerak.

• Pada saat benda mulai bergerak maka gaya gesekan 
berganti menjadi gaya gesekan kinetik

Nilai gaya gesekan maksimum adalah



Implementasi hukum Newton pada gaya
angkat pesawat terbang

• Kecepatan pesawat dilandasan pacu sekitar 150 knot atau 280 km perjam.
• Pada posisi crusing kecepatan pesawat mencapai 800 - 900 km per jam.

Kondisi awal pesawat sebelum lepas landas :
• Sudut kemiringan pesawat adalah 10 

derajat.
• Pada saat lepas landas kecepatan adalah

sekitar 280 km per jam
• Sayap pesawat dibuka selebar – lebarnya

agar udara yang dibelokan maksimal.

Kondisi pesawat sesudah mencapi ketinggian
tertentu:
• Sudut kemiringan pesawat mulai dikurangi.
• Sayap bagian belakang pesawat mulai

ditarik kedepan atau lebar sayap peswat
mulai dikurangi.

• Dengan kecepatan pada saat cruising
gaya angkat yang dihasilkan oleh tiap
molekul udara cukup besar. Oleh karena
itu tidak diperlukan luas sayap yang besar
untuk menaikan ketinggian pesawat.



Gaya angkat pada pesawat

Pada saat pesawat berada di posisi tertinggi , pesawat
bergerak pada kecepatan maksimum. Gaya angkat tidak
lagi digutuhkan untuk menaikkan ketinggian pesawat
tetapi hanya digunakan untuk mempertahankan
ketinggian pesawat.

Posisi sayap pada saat lepas landas Posisi sayap pada saat cruising



Analisis
Pesawat terbang ke kanan dengan dengan laju
𝑣𝑡0. 

Luas penampang yang tegak lurus dengan arah
gerak

Selama selang waktu ∆𝑡 udara telah bergerak
sejauh ∆𝑥 = 𝑣𝑡0∆𝑡

Selama selang waktu tersebut volume udara yang 
menabrak sayap pesawat adalah

Dari volume ini didapatkan massa udara yang menabrak sisi permukaan bawah pesawat pada selang waktu 
tertentu adalah : 

Kecepatan udara yang menabrak sisi bawah pesawat adalah :



Udara yang dipantulkan oleh sisi bawah
pesawat membentuk sudut 2𝜃 terhadap arah
horisontal. Dengan demikian kecepatan udara
yang dipantulkan sisi bawah pesawat adalah :

Maka momentum udara sebelum 𝑝𝑖 dan sesudah 𝑝𝑓
menumbuk udara adalah



Perubahan momentuk akibat pembelaokan sisi bawah sayap
pesawat adalah

Dengan menggunakan hukum II Newton maka diperoleh gaya yang
dialami udara akibat ditahan oleh sisi permukaan bawah pesawat adalah

Dengan menggunakan hukum III Newton maka dialami pesawat akibat
pembelokan arah rambat udara oleh sisi bawah pesawat adalah :

Sehingga pesawat mengalami gaya angkat sebesar



Pesawat mendarat

Bentuk sayap pesawat pada saat mendarat Reverse thrust



Winglet

Pada sayap berujung lurus selalu
terdapat pusaran udara yang cukup
besar. Sehingga menghasilkan
gaya hambat tambahan pada
sayap pesawat sehingga berefek
pada pmeborosan bahan bakar.


