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Gerakan lurus tidak teratur (GLB) adalah gerakan objek yang tepat, di mana dalam gerakan ini kecepatan tetap atau tanpa akselerasi, sehingga jarak yang dilakukan dalam gerakan lurus secara tidak teratur adalah kecepatan waktu. dengan arti dan kesatuan dalam SI: s = jarak tempuh (m) v = kecepatan (m/s) t = waktu gerakan lurus berubah secara tidak teratur (GLBB) adalah pergerakan objek yang
tepat, di mana kecepatan berubah terhadap waktu karena akselerasi tetap. Akibat percepatan formula tersebut, jarak yang tempuh tidak lagi linier, melainkan kuadratik. . Gerakan semu atau gerakan relatif adalah gerakan yang seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya (ilusi). Contoh: - Benda-benda di luar mobil kami tampaknya bergerak saat kendaraan bergerak. - Bumi berputar pada porosnya menuju
matahari, tetapi segera setelah kita melihat matahari bergerak dari timur ke barat. 2. Gerakan ganda adalah gerakan yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda di sekitarnya. Contoh: Seorang anak kecil yang kurus dan kriminal melempar puntung rokok dari atas kereta listrik sambil berjalan di atap KRL. Kemudian ada pergerakan puntung rokok terhadap tiga (3) benda di sekitarnya, yaitu: -
Pergerakan menuju kereta KRL - Pergerakan ke arah anak kecil yang kurus dan dekil - Gerakan menuju tanah/bumi 3. Gerakan Lurus Bergerak pada objek melalui jalur garis lurus. Misalnya, misalnya, rotasi bumi, pergerakan apel jatuh, dan sebagainya. Gerakan lurus dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu: a. Gerakan lurus tidak teratur (GLB) Gerakan lurus tidak teratur adalah pergerakan objek
yang dipesan lurus dengan kecepatan tetap dan stabil. Misalnya: - Kereta berjalan dengan kecepatan yang sama di jalur lurus - Mobil di jalan raya dengan kecepatan jalan yang stabil. B. Straight motion change order (GLBB) Gerakan lurus berubah secara tidak teratur adalah pergerakan objek yang tidak teratur pada kecepatan yang berubah dari waktu ke waktu. Misalnya: - Pergerakan tetesan hujan yang
turun dari langit-langit ke lantai - Mobil bergerak di jalan lurus mulai dari stop one = akselerasi (m / s2) t = waktu = Jarak tempuh / perpindahan (m) dengan makna dan perangkat di SI: v0 = kecepatan awal (m / s) Rasa gerakan dan penyortiran dan Jenis gerakan : Pseudo / Relative, Ganda dan Lurus - Gratis Pembelajaran Online Internet Fisika Sains Tue, 08/08/2006 - 10:43 - sledgehammer64 A. Gerakan
Makna / Mendefinisikan / Memahami adalah perubahan posisi pada objek dari titik keseimbangan asli. Sebuah objek dikatakan bergerak jika mengubah posisinya ke arah objek lain, baik perubahan posisi yang jauh darinya atau di dekatnya. B. Jenis / Jenis Gerakan 1. Gerakan semu atau gerakan relatif adalah gerakan yang seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya (ilusi). Contoh: - Benda-benda di luar
mobil kami tampaknya bergerak saat kendaraan bergerak. - Bumi berputar pada porosnya. matahari, tapi segera setelah kita melihat matahari bergerak dari timur ke barat. 2. Gerakan ganda adalah gerakan yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda di sekitarnya. Contoh: Seorang anak kecil yang kurus dan kriminal melempar puntung rokok dari atas kereta listrik sambil berjalan di atap KRL.
Kemudian ada pergerakan puntung rokok terhadap tiga (3) benda di sekitarnya, yaitu: - Pergerakan menuju kereta KRL - Pergerakan ke arah anak kecil yang kurus dan dekil - Gerakan menuju tanah/bumi 3. Gerakan Lurus Bergerak pada objek melalui jalur garis lurus. Misalnya, misalnya, rotasi bumi, pergerakan apel jatuh, dan sebagainya. Gerakan lurus dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu: a.
Gerakan lurus tidak teratur (GLB) Gerakan lurus tidak teratur adalah pergerakan objek yang dipesan lurus dengan kecepatan tetap dan stabil. Misalnya: - Kereta berjalan dengan kecepatan yang sama di jalur lurus - Mobil di jalan raya dengan kecepatan jalan yang stabil. B. Straight motion change order (GLBB) Gerakan lurus berubah secara tidak teratur adalah pergerakan objek yang tidak teratur pada
kecepatan yang berubah dari waktu ke waktu. Misalnya: - Pergerakan tetesan hujan yang turun dari atap ke lantai - Mobil bergerak di jalan lurus mulai dari stop one = akselerasi (m / s2) t = waktu s = Jarak tempuh / perpindahan (m) Setelah mempelajari topik ini diharapkan Anda dapat memperoleh karakteristik urutan perubahan gerakan yang tepat (GLBB) melalui eksperimen dan pengukuran ukuran
terkait, serta menggunakan ruang lingkup fisika dalam gerakan yang tepat berubah secara tidak teratur dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Pemahaman Glbb sangat beragam. Itu tergantung pada sumber dan pemikiran masing-masing orang. Berikut adalah beberapa definisi GLBB menurut beberapa sumber: Gerakan lurus berubah secara tidak teratur (GLBB)
adalah pergerakan objek yang tepat, di mana kecepatan berubah dari waktu ke waktu karena akselerasi tetap. Sebagai hasil dari percepatan rumus, jarak yang dilakukan tidak lagi linier, tetapi kuadratik (sumber: id.wikipedia.org). Straight Motion Change Order (GLBB) adalah gerakan lurus ke arah datar dengan kecepatan v yang berubah setiap saat karena akselerasi konstan. Dengan kata lain, objek
yang bergerak dari keadaan stasioner atau dimulai dari kecepatan asli akan berubah pada kecepatan karena ada akselerasi (a = +) atau keterbelakangan (a = -) (sumber: bebas.xlsm.org). GLBB adalah pergerakan objek pada jalur garis lurus dengan akselerasi tetap. Arti akselerasi tetap adalah percepatan akselerasi yang besar dan arahnya tetap (sumber: sidikpurnomo.net). Dalam gerakan yang tepat,
perubahan objek gerakan mungkin mengalami akselerasi atau keterbelakangan. Pergerakan objek yang mengalami akselerasi disebut perubahan gerakan yang tepat tidak teratur dipercepat, sedangkan gerakan yang mengalami keterbelakangan disebut perubahan gerakan lurus tidak teratur berkurang. Objek semakin lama bergerak semakin cepat dikatakan untuk mempercepat. Objek melakukan urutan
perubahan gerakan lurus (GLBB) jika akselerasi selalu konstan. Akselerasi adalah ukuran vektor (yang ukurannya memiliki ukuran dan arah). Akselerasi konstan berarti besar dan arah akselerasi selalu konstan setiap saat. Meskipun percepatan suatu objek selalu konstan, tetapi jika arah akselerasi selalu berubah, percepatan objek tidak konstan. Demikian pula, jika arah percepatan suatu objek selalu
konstan, tetapi jumlah akselerasi selalu berubah, percepatan objek tidak konstan. Karena arah percepatan suatu objek selalu konstan, objek harus bergerak pada jalur lurus. Arah akselerasi konstan = arah kecepatan konstan = arah objek konstan = arah objek yang tidak berubah = objek bergerak lurus. Akselerasi konstanta tinggi dapat berarti bahwa kecepatan meningkat terus-menerus atau kecepatan
menurun terus-menerus. Ketika kecepatan objek berkurang terus-menerus, kita kadang-kadang menyebutnya sebagai penurunan konstan. Untuk gerakan satu dimensi (gerakan pada jalur lurus), akselerasi kata digunakan ketika arah kecepatan = arah akselerasi, sedangkan kata keterbelakangan digunakan ketika arah kecepatan dan akselerasi berlawanan. Grafik kecepatan terhadap waktu adalah seperti
di bawah tangkapan layar yang diperlihatkan. Grafik menunjukkan bahwa gerakan yang tepat berubah secara tidak teratur karena garis pada bagan kanan menunjukkan bahwa akselerasi tetap ada. Rumus GLBB adalah 3, yaitu: Deskripsi: Vt = kecepatan akhir atau kecepatan setelah t detik (m / s) V0 = kecepatan awal (m / s) a = akselerasi (m / s2) t = selang waktu s = jarak tempuh (m) Kita dapat
menghitung jarak tempuh yang dialami oleh objek bergerak lurus yang diubah sesuai dengan rumus rentang matematika. Seperti pada gambar sampel di bawah ini: Titik partikel bergerak dengan membuat grafik rasio kecepatan (v) ke waktu (t) seperti yang ditunjukkan pada gambar di halaman. Berapa jarak titik partikel bergerak lebih dari 8 detik? Cara Saya: s = rentang I + rentang II + rentang III s = (1-2.
4. 10) + (2. 10) + (1-2. 2 . 10) s = 20 + 20 + 10 = 50 m Sumur, jauh lebih mudah dan lebih cepat, kan? :) Contoh gerakan GLBB Free Fall adalah pergerakan benda yang jatuh dari ketinggian tanpa kecepatan asli di sekitar Bumi. Gerakan terjun bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Hal-hal yang terjun bebas. Rumus ini persis ketika objek dijatuhkan dalam kekosongan. Deskripsi: vt = kecepatan saat ini t
kedua (m / s) g = percepatan gravitasi Bumi (9,8 m / s2) h = jarak yang dilakukan oleh objek (m) t = gerakan vertikal selang waktu ke bawah adalah pergerakan objek yang dilemparkan secara vertikal ke bawah pada kecepatan aslinya dan dipengaruhi oleh akselerasi. Rumus gerakan vertikal ke bawah adalah sebagai berikut. Deskripsi: h = jarak/perpindahan (m) v0 = kecepatan awal (m/s) vt = kecepatan
setelah t (m/s) g = akselerasi gravitasi (9,8 m/s2) t = Gerakan vertikal ke atas adalah pergerakan objek yang dilemparkan secara vertikal ke atas kecepatan (v0) dan g akselerasi ketika Anda turun lagi. Rumus gerakan vertikal ke atas adalah sebagai berikut. Pada titik tertinggi objek, kecepatan objek adalah nol. Persamaan yang berlaku pada titik tertinggi adalah sebagai berikut. Deskripsi: tnaik = interval
waktu dari titik lemparan untuk mencapai titik tertinggi (s) v0 = kecepatan awal (m / s) g = akselerasi gravitasi (9,8 m / s2) hmax = jarak yang dilakukan ke titik tertinggi (m) Ketika Anda mulai naik, persamaannya sama dengan gerakan jatuh bebas. Rumusnya adalah: adalah:
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