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FISIKA
1 – Gejala Gelombang
Gelombang adalah getaran yang merambat melalui
medium . Akan tetapi , tidak semua gelombang
memerlukan medium . Akan tetapi , tidak semua
gelombang memerlukan medium perambatan .
Gelombang yang memerlukan medium perambatan di
sebut gelombang mekanik ,contohnya : gelombang pada
slinki , gelombang permukaan air , dan gelombang bunyi
. Gelombang yang tak memerlukan medium perambatan
di sebut gelombang elektromagnetik , contohnya :
gelombang cahaya , gelombang radio , dan sinar X .
Dengan kata lain , gelombang elektromagnetik dapat
merambat melalui vakum (hampa udara), sedangkan
gelombang mekanik tidak.
Persamaan Dasar Gelombang
Misalkan gelombang merambat dengan kecepatan v ,
maka dengan menggunakan rumus jarak s = vt di peroleh

  vT

atau v 

Istilah – istilah pada gelombang transversal
Puncak gelombang adalaah titik – titik tertinggi pada
gelombang (missal b dan f )
Dasar gelombang adalah titik – titik terendah pada
gelombang (missal d dan h ).
Bukit gelombang adalah lengkungan obc atau efg .
Lembah gelombang adalah cekungan cde atau ghi.
Amplitudo (A) adalah nilai mutlak simpangan terbesar
yang dapat di capai partikel (missal bb1 atau dd1).
Panjang gelombang (  ) adalah jarak antara dua puncak
berurutan (missal bf ) atau jarak antara dua dasar
berurutan (missal dh) .
Priode (T) adalah selang waktu yang di perlukan untuk
menempuh dua puncak yang berurutan atau selang waktu
yang di perlukan untuk menempuh dua dasar yang
berurutan .



T

Dengan v = cepat rambat gelombang (m/s)
 = panjang gelombang (m)
T = periode (s)
Frekuensi (f) dalam satuan hertz (Hz) adalah kebalikan
periode (T) ,sehingga di peroleh hubungan

1
T
v  f
v

Tampak bahwa ada kemiripan antara getaran dan
gelombang . Keduanya memiliki besaran periode ,
frekuensi , dan amplitudo. Perbedaannya adalah
gelombang memiliki besaran panjang gelombang
sedangkan getaran tidak .
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Istilah – istilah pada gelombang longitudinal
Panjang gelombang kita definisikan sebagai jarak antara
dua pusat rapatan yang berdekatan (jarak AC) atau jarak
antara dua pusat renggangan yang berdekatan (jarak BD) .
Sedangkan jarak antara pusat rapatan dan pusat
renggangan yang berdekatan (AB atau BC ) adalah

1 
.
2 

setengah panjang gelombang 

Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang
ketika gelombang merambat melalui suatu medium .
Pengertian muka gelombang dan sinar gelombang
Sekumpulan garis – garis lurus ini di sebut muka
gelombang lurus atau front gelombang lurus . Muka
gelombang atau front gelombang di definisikan sebagai
tempat kedudukan titik – titik yang memiliki fase yang
sama pada gelombang .
Setiap gelombang merambat dengan arah tertentu . Arah
merambat suatu gelombang di sebut sinar gelombang .
Sinar gelombang selalu tegak lurus pada muka gelombang
. Sinar gelombang pada muka gelombang lurus berbentuk
garis lurus yang tegak lurus pada muka gelombang
tersebut.Sinar gelombang pada muka gelombang
lingkaran berbentuk garis lurus yang berarah radial keluar
dari sumber gelombang
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BP
AB
v t
sin 1 1
sin 1
sin 1

AB 

v 1 t
sin 1

 1 i, sehingga
AB 

v 1 t
sin i

Dengan cara yang sama , dari AB' B siku – siku di
peroleh :

AB '
AB
v t
sin 2  1
AB
v t
AB  2
sin 2
sin 2 

Oleh karena

AB 

 2  r , maka :

v 2 t
sin r

Dengan menyamakan ruas kanan Persamaan (i) dan (ii) di
peroleh :

v 1 t v 2 t

sin i sin r
sin i v 1

sin r v 2
Pemantulan Gelombang Lurus oleh Bidang Datar
Pemantulan Gelombang Lingkaran oleh Bidang Datar
Pembiasan Gelombang
Perubahan panjang gelombang menyebabkan pembelokan
gelombang .
Sinar datang dari tempat yang dalam ke tempat yang
dangkal di biaskan mendekati garis normal (r > i ).
Sebaliknya , sinar datang dari tempat yang dangkal ke
tempat yang dalam di biaskan menjauhi garis normal (r >
i)

AP semula sebab cepat rambat v1 dan v2 berbeda (v2<v1).
Perhatikan ABP siku – siku :

Jadi , persamaan umum yang berlaku untuk pembiasan
gelombang adalah

sin i v1

n
sin r v 2
Dengan : i = sudut datang ,
r = sudut bias ,
v1 = cepat rambat gelombang dalam medium 1 (m/s),
v2 = cepat rambat gelombang dalam medium 2 (m/s),
n = indeks bias medium 2 relatif terhadap medium 1.

Perhatikan Persamaan (1 – 3) . Jika sinar datang dari
tempat yang dalm ke tempat yang dangkal maka :

v1 v 2
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1
sin r v 2
sin i  sin r atau
sin r  sin i

r i
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Sudut bias > sudut datang datang

, dan hasil ini sesuai dengan Gambar 1.14
Indeks bias .Besaran n pada Persamaan (1-3) adalah
indeks bias medium 2 relatif terhadap medium 1. Jika
indeks bias medium 1 adalah n1 , maka n dapat kita tulis
sebagai

n

n2
n1

Jika n dalam Persamaan (1 – 3) kita gantikan dengan n di
atas , dan ambil sudut datang i =

 2 , kita peroleh

 1 dan sudut bias r =

sin i
n
sin r
sin 1 n 2

atau
sin 2 n1
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dilepaskan sehingga beban bergerak bolak-balik di
antara dua titik yang terpisah sejauh 8,40 cm. Beban
itu memerlukan selang waktu satu menit sejak
dilepaskan untuk melakukan 90 kali getaran melalui
titik awal beban tersebut dilepaskan. Tentukanlah :
(a) amplitudo,
(b) periode,
(c) frekuensi getaran !
2. Ketika sebuah beban digantung pada ujung sebuah
pegas, pegas bertambah panjang 24,5 mm. Jika beban
bergetar ke atas dan ke bawah, maka tentukanlah :
(a) periode,
(b) frekuensi getaran pegas ! (g = 9,8 m/s 2 )
3. Sebuah balok 400 gram digantung pada sebuah pegas
yang massanya dapat diabaikan. Berapakah tetapan
gaya jika frekuensi getaran adalah 5 Hz ?
4. Sebuah bandul ditaruh di ujung batang meter (meter
stick) yang berada 0 cm. Berapakah periode getaran
bandul jika pusat bandul terletak pada :
(a) angka 90 cm;
(b) angka 50,40 cm ? (g = 10 m/s 2 ).
5.

n1 sin 1n 2 sin 2
Difraksi Gelombang .Di dalam suatu medium yang sama ,
gelombang merambat lurus . Oleh karena itu , gelombang
lurus akan merambat ke seluruh medium dalam bentuk
gelombang lurus juga . Namun hal itu tidak berlaku jika
pada medium di beri penghalang atau rintangan berupa
celah . Untuk ukuran celah yang tepat , gelombang yang
datang dapat melentur setelah melalui celah tersebut .
Lenturan gelombang yang di sebabkan oleh adanya
penghalang berupa celah di namakan difraksi gelombang.

6.

Sebuah jam bandul menunjukkan waktu yang tepat di
bumi. Jika jam bandul tersebut dibawa ke bulan (berat
benda di bulan hanya seperenam berat benda di bumi),
berapa kali jarum detik jam bandul tersebut akan
mengetik (berbunyi) dalam selang waktu 1 menit ?
Catatan : Satu kali jarum detik mengetik sama dengan
satu sekon.
Gambar di samping menunjukkan dua bentuk
gelombang getaran harmonik A dan B.
Untuk tiap bentuk gelombang tersebut, tentukanlah :
(a) amplitudo,
(b) periode getaran,
(c) frekuensi getaran !

Efek Doppler . Efek Doppler untuk suatu gelombang
(ternasuk bunyi , cahaya , dan gelombang radio) muncul
ketika ada gerak relatif antara sumber gelombang dan
pengamat . Ketika sumber gelombang dan pengamat
bergerak relatif saling mendekati , pengamat akan
menerima frekuensi gelombang yang lebih tinggi dari
pada frekuensi yang di pancarkan sumber gelombang .
Ketika sumber gelombang dan pengamat bergerak saling
menjauhi , pengamat akan menerima frekuensi yang di
pancarkan sumber gelombang .

Latihan
1. Sebuah beban dihubungkan pada tali yang digantung
vertikal. Beban ditarik ke samping, kemudian

7.

Grafik simpangan-waktu dan grafik simpangankedudukan ditunjukkan pada gambar di samping.
Tentukan :
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a. frekuensi getaran
b. panjang gelombang
c. cepat rambat gelombang
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adalah 5 mm. Setelah melalui bidang S, panjang
gelombang menjadi 3 mm.

Simpangan (mm)

S
2

10

20

30

40

waktu (ms)

10

20

30

40

Kedudukan (mm)

Simpangan (mm)

-2

2

-2

8.

9.

Sebuah slinki mendatar digetarkan sedemikian
sehingga jarak antara pusat rapatan dan pusat
renggangan yang berdekatan adalah 40 cm. Jika
dalam 0,2 sekon terjadi 10 gelombang, berapakah
cepat rambat gelombang pada slinki ?
Dari grafik gelombang transversal pada gambar
di samping, tentukanlah :
(a) panjang gelombang,
(b) periode,
(c) cepat rambat gelombang !

10. Dua buah gabus berjarak 12 cm satu sama lain
mengapung di permukaan laut. Kedua gabus
tersebut turun-naik bersama permukaan air. Bila
sebuah gabus berada di puncak bukit gelombang,
yang lainnya berada di dasar gelombang,
sedangkan di antara kedua gelombang terdapat
satu bukit gelombang. Bila cepat rambat
gelombang 80 cm/s, berapakah frekuensi
gelombang air laut tersebut ?
11. Sebuah gelombang merambat dari medium 1 ke
medium 2 dengan sudut datang sebesar 45o.
Kecepatan gelombang di medium 2 sama dengan
3
4

kali kecepatan gelombang di medium 1.

Berapakah sudut biasnya ?

12. Gambar di samping menunjukkan muka
gelombang lurus yang mendekati bidang S
dengan cepat rambat 0,2 m/s. Panjang gelombang

a.

Lengkapi
gambar
di
atas
untuk
menunjukkan gelombang setelah melalui S !
b. Berapa cepat rambat gelombang setelah
melalui S ?
13. Perahu layar pada gambar di samping bergerak
sepanjang suatu garis lurus sejajar terhadap garis
pantai dan 600 m jauhnya dari pantai. Radio
perahu menerima sinyal-sinyal pada saat
bersamaan dengan frekuensi sama dari antene A
dan B. Sinyal-sinyal ini menghasilkan
interferensi konstruktif di C, yang berjarak sama
dari A dan B. Sinyal melemah dan minimum
pertama terjadi di titik D. Tentukanlah panjang
gelombang dari gelombang radio !

14. Suara guntur terdengar 15 sekon setelah kilat
terlihat. Bila cepat rambat bunyi di udara pada
saat itu 320 m/s, berapa jarak asal kilat tersebut
dari pengamat ?
15. Seorang nelayan tradisional memukul sisi luar
perahunya tepat pada batas air laut. Dia
mendengarkan pantulan bunyi pukulan tersebut
dari dasar laut 1,5 sekon kemudian. Berapakah
kedalaman laut di bawah nelayan tersebut ?
Kecepatan bunyi di air laut sekitar 1450 m/s.
16. Alat fathometer mencatat selang waktu 4 sekon
mulai dari pulsa ultrasonik dikirim sampai
diterima kembali. Jika cepat rambat bunyi dalam
air 1500 m/s, berapa kedalaman air di bawah
kapal ?
17. Kedalaman laut tertentu adalah 2100 m. Alat
fathometer mencatat selang waktu 3 sekon sejak
pulsa ultrasonik dikirim sampai diterima
kembali. Berapa cepat rambat bunyi dalam air ?

18. Sebuah kereta api bergerak melewati suatu
stasiun kecil dengan kecepatan 20 m/s sambil
membunyikan sirene dengan frekuensi 2000 Hz.
Jika cepat rambat bunyi di udara 340 m/s, berapa
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frekuensi bunyi yang terdengar oleh pengamat
yang diam di stasiun ketika kereta itu :
a. mendekati stasiun,
b. menjauhi setasiun ?

7.

Latihan 2
1. Jika waktu untuk melakukan satu kali putaran

1
50
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b. (1) dan (3)
e. (2) saja
c. (1), (2), dan (3)
Jika benda bermassa m pada sistem pegas mendatar
di bawah ini (tetapan gaya = k) ditarik sejauh A
kemudian dilepaskan, maka dengan menggunakan
kekekalan energi mekanik pada sistem pegas dapat
diperoleh kecepatan maksimum benda adalah ....

detik, maka frekuensinya adalah ....
a. 0,02 Hz
c. 50 Hz
e. 250 Hz
b. 20 Hz
d. 100 Hz
2. Dua pegas identik digantung pada titik-titik tetap.
Pegas pertama memiliki tetapan gaya k dan pegas
lainnya 2k. Sebuah beban bermassa 4M dihubungkan
ke ujung bawah dari pegas pertama dan beban
bermassa M ke ujung bawah pegas lainnya. Beban
diberi simpangan kecil untuk menghasilkan getaran
harmonik dengan amplitudo sama untuk setiap beban.
Harga perbandingan :
frekuensi beban bermassa 4M
adalah ....
frekuensi beban bermassa M
a. 1

4
b. 1
2

2

c.

2

d. 2

2

e. 4

3. Ketika pada ujung sebuah pegas tanpa beban
digantung sebuah benda, pegas bertambah panjang
36,0 mm. Jika benda ditarik ke bawah kemudian
dilepaskan maka benda akan bergetar harmonik
sederhana dengan periode (ambil g = 10 m/s2 ) ....
a. 1,07 s
c. 0,628 s
e. 0,377 s
b. 0,934 s
d. 0,514 s
4. Seberkas ayunan sederhana, panjang tali 100 cm,
massa benda 100 gram dan percepatan gravitasi 10
m/s2 , frekuensi ayunan adalah ....
a. 2π 10 Hz
b.

2
10

Hz

c.

10
Hz
2

d.

10
Hz


e. π 10 Hz

a. A m
k

b. A k

m

m e. 2 π
A
A k
2π m
d.
k
A

c. 1

mk

8.

Suatu gelombang memiliki frekuensi 2,0 Hz dan
cepat rambat 3,0 m/s. Jarak yang ditempuh
gelombang dalam 5,0 sekon adalah …
a. 5,0 m
c. 7,5 m
e. 30 m
b. 6,0 m
d. 15 m

9.

Suatu puncak dari suatu gelombang permukaan air
diamati menempuh jarak 80 cm dalam 5 sekon. Jika
jarak antara puncak-puncak yang berdekatan adalah
2,0 cm, maka frekuensi gelombang adalah ….
a. 4 Hz
c. 8 Hz
e. 16 Hz
b. 5 Hz
d. 10 Hz

10. Jarak antara dua titik berdekatan yang sefase pada
suatu gelombang disebut ….
a. frekuensi
b. periode
c. cepat rambat
d. amplitudo
e. panjang gelombang
11. Sebuah gelombang transversal mempunyai periode 4
sekon. Jika jarak antara dua buah titik berurutan
yang sama fasenya 8 cm, maka cepat rambat
gelombang itu ….
a. 1 cm/s
c. 3 cm/s
e. 5 cm/s
b. 2 cm/s
d. 4 cm/s

5.

Dua buah pendulum bergetar dengan frekuensi
getaran masing-masing 10 Hz dan 15 Hz. Harga
perbandingan panjang benang penggantung kedua
pendulum itu adalah ....
a. 9 : 4
c. 5 : 3
e. 9 : 16
b. 3 : 2
d. 5 : 8

12. Frekuensi sebuah pembangkit gelombang air adalah
30 Hz ketika jarak antara dua muka gelombang
berdekatan adalah 2,0 cm. Jika frekuensi pembangkit
gelombang diubah, diperoleh jarak antara dua muka
gelombang berdekatan adalah 4,0 cm. Frekuensi
baru pembangkit gelombang itu adalah ….
a. 2,0 Hz
c. 5,0 Hz
e. 30 Hz
b. 4,0 Hz
d. 15 Hz

6.

Persamaan antara getaran dan gelombang adalah
(1) keduanya memiliki frekuensi
(2) keduanya memiliki amplitudo
(3) keduanya memiliki panjang gelombang
Pernyataan yang benar adalah ….
a. (1) dan (2)
d. (2) dan (3)

13.

Diagram-diagram di bawah ini menunjukkan satu
ciri gelombang yang dihasilkan dari pusat
lengkungan suatu pemantul bulat. Manakah satu dari
berikut ini yang secara tepat menunjukkan bentuk
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dipantulkan

oleh

14. Suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang 6,0
x 10–5 cm masuk dari udara ke dalam balok kaca
yang indeks biasnya 1,5. Panjang gelombang cahaya
di dalam kaca sama dengan ...
a. 9,0 x 10–5 cm
c. 4,5 x 10–5 cm
–5
b. 7,5 x 10 cm
e. 4,0 x 10–5 cm
–5
c. 6,0 x 10 cm
15. Gambar berikut ini menunjukkan air yang sedang
bergerak dari daerah X melintasi bidang batas PQ
masuk ke dalam daerah Y. Manakah dari berikut ini
yang secara tepat menjelaskan keadaan dalam daerah
Y dibandingkan dengan keadaan dalam daerah X ?
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2 – Gelombang Mekanik
Gelombang Stasioner
(terjadi karena interferensi terus-menerus antara gelombang
datang dan gelombang pantul yang memiliki amplitudo dan
frekuensi sama tetapi arah geraknya berlawanan)

Persamaan simpangan :
titik asal
ke atas

gelombang
merambat ke kanan

y   A sin ( t  k x )
titik asal
ke bawah

 = 2f =

2π
T

 Gelombang stasioner pada ujung tetap
y1 = A sin (kx - t)

gelombang
merambat ke kiri

k

2π
λ

vf λ

λ 

T k

B
y2 = A sin (kx + t)

 = panjang gelombang (m)
k = bilangan gelombang (m–1)
x = jarak titik pada gelombang dari titik asal getaran (m)
v = cepat rambat gelombang (m/s)

P
B

Kecepatan dan Percepatan Partikel :
Kecepatan partikel :

vp 

dy
dt

Percepatan partikel :

ap 

dvp
dt

 ωA cos (ω t  kx)

 ω A sin (ω t  kx)
  ω2 y p

y = 2A sin kx cos t = As cos t

Letak simpul :

xn 1 λ ,

letak perut :

x  (2n  1) 1 λ ,



x
λ

S

fase gelombang :

p 

Beda fase :

x  x1
Δx
Δ  2

λ
λ

n = 0, 1, 2,….

2

4

 t x
θp  ω t  k x  2 π   
T λ
t
T

x=0

As = 2A sin kx = amplitudo gelombang stasioner
2

Sudut fase :

x
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n = 0, 1. 2…..

ke-3

ke-2

ke-1

P

P

P
B

S

S

S

ke-3

ke-2

ke-1
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 Gelombang stasioner pada ujung bebas
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Senar sebagai sumber bunyi
Gelombang stasioner dalam tali yang panjangnya L, diikat
kedua ujungnya :

y1 = A sin (kx - t)

P

f1 S

B ujung bebas
(x = 0)

L = 12

n=1
f2 S

y2 = A sin (-kx - t)

P

n=2

B (x = 0)

S

n=3
P

S

P
f3 S

S

S

P S

3
L = 
2 

S

L = 

perut = n,
simpul = n + 1

n = 1, 2, 3, ......
simpul = perut + 1

Persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas :

Hukum Marsene :

y = 2A cos kx sin t = As sin t
dengan

f n  n f1 

As = 2A cos kx

Letak simpul :

x  (2n  1) 1 λ ,

n = 0, 1, 2,….

letak perut :

xn 1 λ ,

n = 0, 1. 2…..

4

2

P
S

P

P
S

S

F 
m

1 F
2L μ

nv
n F
, n = 1, 2, 3, .......

2L 2L μ

n = 1  harmonik pertama, f1 = frekuensi nada dasar
n = 2  harmonik kedua,
f2 = frekuensi nada atas pertama
n = 3  harmonik ketiga,
f2 = frekuensi nada atas kedua

B(ujung bebas)
x=0

Cepat rambat gelombang transversal dalam dawai
v=

f1 

F
A

v = cepat rambat gelombang (m/s)
F = gaya tegangan dawai (N)
m = m = massa per satuan panjang dawai (kg/m)
L

 = massa jenis dawai (kg/m3)
A = luas penampang dawai (m2)
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Pipa organa sebagai sumber bunyi

Pipa organa tertutup

harmonik
ketiga

S

P

S

P

S

P

1 = 2L
v
v
f1 

1
2L

P

2 = L
v
v
f2 

 2f
2
L
1
3 =

P

S P

S P

S P

2
3

L
v
3v
f3 

 3f
3
2L
1

L

harmonik
kesatu

L

Gambar pola resonansi untuk nada dasar (harmonik
pertama), nada atas pertama (harmonik kedua), dan
nada atas kedua (harmonik ketiga) :

P

harmonik
kedua

harmonik
kedua

harmonik
kesatu

Gambar pola resonansi untuk nada dasar (harmonik
pertama), nada atas pertama (harmonik kedua), dan nada
atas kedua (harmonik ketiga) :

P

harmonik
ketiga

Pipa organa terbuka

P
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S

S

P

S

1 = 4L
v

3 =

S

P

S

P

4
3

L

f 3  v  3 v  3f
3
4L
1

5 =
P

v

f1    4 L
1

S
f5



4
5

L

v
 45Lv  5f1
5

Persamaan umum frekuensi resonansi :
Persamaan umum frekuensi resonansi :

fn = n f1 = n v

4L

fn = n f1 = n v , n = 1, 2, 3, ......
2L
v = cepat rambat bunyi dalam kolom udara

, n = 1, 3, 5, ......

Energi gelombang
Energi yang dipindahkan oleh suatu gelombang sebanding dengan kuadrat amplitudonya (E  y2) dan juga
sebanding dengan kuadrat frekuensinya (E  f2).

E=
Intensitas gelombang :

I=

P = daya gelombang
A = luas permukaan bola yang berjari-jari r,
dengan titik pusat bola tepat di sumber

1
2

m 2 y2 = 2  m f2 y2

P  P
A 4  r2

I2 r12

I1 r22

r = jarak suatu titik dari sumber
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Latihan
1. Ujung seutas tali digetarkan harmonik dengan periode
0,5 sekon dan amplitudo 6 cm. Getaran ini merambat
ke kanan sepanjang tali dengan cepat rambat 200
cm/s. Tentukan :
(a) persamaan umum gelombang,
(b) simpangan, kecepatan, dan percepatan partikel di
P yang berada 27,5 cm dari ujung tali yang
digetarkan pada saat ujung getar telah bergetar
0,2 sekon,
(c) Sudut fase dan fase partikel di P saat ujung getar
telah bergetar 0,2 sekon,
(d) beda fase antara dua partikel sepanjang tali yang
berjarak 25 cm !
2. Sebuah gelombang berjalan pada seutas kawat
dinyatakan oleh

3.

4.

5.

6.

7.

y = 2,0 sin

2π 0,40t  80x  ,

dimana x dan y dalam cm dan t dalam sekon.
Tentukan :
(a) arah perambatan gelombang,
(b) amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan
cepat rambat gelombang,
(c) percepatan maksimum sebuah partikel dalam tali
!
Persamaan-persamaan
berikut
menampilkan
gelombang-gelombang transversal :
z1 = A cos (kx – t),
z2 = A cos (kx + t),
dan
z3 = A cos (ky – t)
(a) Tunjukkan superposisi manakah yang akan
menghasilkan gelombang stasioner !
(b) Turunkan persamaan gelombang stasioner
tersebut dan tentukan kedudukan-kedudukan
dimana simpangannya selalu nol !
Salah satu ujung dari seutas tali yang panjangnya 115
cm digetarkan harmonik naik turun, sedang ujung
lainnya bebas bergerak.
(a) Berapa panjang gelombang yang merambat pada
tali jika perut ke-3 berjarak 15 cm dari titik asal
getaran ?
(b) Dimana letak simpul ke-2 diukur dari titik asal
getaran ?
Seutas dawai yang kedua ujungnya terikat digetarkan.
Berapa banyak simpul dan perut ketika senar
berbunyi pada nada atas ke-5 ?
Sebuah dawai piano yang panjangnya 0,5 m disetel
pada nada dasar A dengan frekuensi 440 Hz.
(a) Berapa panjang senar harus dipendekkan
(dengan memainkan jari) untuk menaikkan
frekuensinya menjadi 550 Hz ?
(b) Jika piano tidak selaras dan bergetar pada
frekuensi 435,6 Hz, berapa besar dan bagaimana
caranya tegangan dalam dawai harus diubah
untuk menyetel ulang piano ke nada dasar A ?
Seutas kawat sonometer diikat pada satu ujungnya,
dan pada ujung lainnya digantung beban bermassa M
sehingga kawat tegang. Diperoleh bahwa panjang
kawat 65 cm menghasilkan suatu frekuensi nada
dasar tertentu ketika kawat dipetik. Ketika beban M

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

-10 -

dicelupkan seluruhnya ke dalam air, maka panjang
kawat harus mengalami perubahan 5 cm agar
dihaslkan nada dasar yang sama. Hitung massa jenis
dari beban M tersebut ! (massa jenis air = 1000
kg/m3).
Sebuah tabung tertutup pada satu ujungnya dan
mengandung udara, menghasilkan frekuensi nada
dasar 512 Hz ketika udara di dalamnya digetarkan.
Jika ujung tertutup dibuka, tentukan frekuensi nada
dasar yang dihasilkan oleh getaran udara di dalamnya
!
Gelombang bunyi menyebar dari sumbernya ke
segala arah sama rata. Titik A berjarak a1 dari suatu
sumber dan titik B berjarak a2 dari sumber. Jika a1 =
1,5 a2, tentukan perbandingan intensitas bunyi yang
diterima titik A dengan yang diterima titik B !
Berapakah intensitas dari kebisingan 70 dB yang
disebabkan oleh lewatnya sebuah truk ?
Seorang yang sedang bercakap normal menghasilkan
40 dB pada jarak 0,9 m. Jika ambang taraf intensitas
untuk kemampuan didengar adalah 20 dB, sampai
berapa jauhkah percakapan orang masih dapat
didengar dengan jelas ?
Berapa kalikah intensitas bunyi 50 dB terhadap : (a)
intensitas bunyi 40 dB,
(b) intensitas bunyi 20 dB ?
Dua kawat sonometer identik memiliki nada dasar
500 Hz ketika diberi tegangan yang sama. Berapa
persenkah tegangan dalam satu kawat harus
dinaikkan agar terjadi 300 layangan per menit, ketika
keduanya digetarkan pada saat bersamaan ?
Seorang penyelam yang berada di bawah air
mengirim satu sinyal ke permukaan. Sinyal ini
menghasilka 5 layangan per sekon ketika
dibandingkan dengan nada dasar sebuah pipa yang
panjangnya 20 cm dan tertutup pada satu ujungnya.
Berapakah panjang gelombang bunyi dalam air ?
Diberikan cepat rambat bunyi di udara dan air
masing-masing adalah 360 m/s dan 1500 m/s.
Dua buah mobil berpapasan satu sama lain dalam
arah yang berlawanan, satu dari mobil tersebut
membunyikan klakson dengan frekuensi nada 640
Hz. Hitung frekuensi yang didengar dalam mobil
lainnya sebelum dan sesudah keduanya berpapasan !
Kelajuan masing-masing mobil adalah 14 m/s dan
cepat rambat bunyi 334 m/s.
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Latihan 2
1. Persamaan dari suatu gelombang transversal yang
merambat sepanjang seutas kawat dinyatakan oleh
y = (2,0 mm) sin [(20 m–1) x – (600 s–1)t] ,
hitunglah :
(a) cepat rambat gelombang,
(b) kelajuan maksimum sebuah partikel dalam kawat
!
2. Suatu gelombang sinusiodal dengan frekuensi 500 Hz
memiliki cepat rambat 350 m/s.
(a) Berapa jarak pisah antara dua titik yang berbeda

9.

10.

11.

fase π rad ?
3

3.

(b) Berapa beda fase pada suatu partikel yang
berbeda waktu 1,00 ms ?
Seutas kawat yang panjangnya 100 cm direntangkan
horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonik

12.

naik turun dengan frekuensi 1 Hz dan amplitudo 16
8

4.

cm, sedang ujung lainnya terikat. Getaran harmonik
tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan
cepat rambat 4,5 cm/s. Tentukan letak simpul ke-4
dan perut ke-3 dari titik asal getaran !
Getaran dari sebuah pegas yang panjangnya 60 cm
dan diikat pada kedua ujungnya ditampilkan oleh
persamaan : y = 4 sin

5.

6.

7.

8.

π15x  cos (96 t) ,

13.

dimana x

dan y dalam cm dan t dalam sekon.
(a) Berapakah simpangan maksimum suatu titik
pada x = 5 cm ?
(b) Berapakah letak simpul-simpul sepanjang pegas
?
(c) Berapakah kelajuan partikel pada x = 7,5 cm saat
t = 0,25 s ?
Dawai piano yang panjangnya 0,5 m dan massanya
10–2 kg ditegangkan 200 N. Hitung :
(a) cepat rambat gelombang transversal,
(b) frekuensi nada dasar piano,
(c) frekuensi nada atas kesatu dan kedua piano !
Seutas kawat yang memiliki massa linier 0,005 kg/m
ditegangkan diantara dua penumpu dengan gaya
tegangan 450 N. Diamati bahwa kawat beresonansi
pada suatu frekuensi 420 Hz. Frekuensi tertinggi
berikutnya dimana kawat beresonansi adalah 490 Hz.
Tentukan panjang kawat !
Sebuah pipa organa memiliki panjang 50 cm.
Tentukan frekuensi nada dasar dan harmonik
berikutnya jika pipa organa tersebut :
(a) terbuka kedua ujungnya,
(b) tertutup salah satu ujungnya ! (cepat rambat
bunyi di udara 350 m/s)
Suatu pipa organa P1 tertutup pada satu ujungnya,
sedang bergetar dalam nada atas pertamanya,
beresonansi dengan pipa organa lain P 2, terbuka pada
kedua ujungnya dan sedang bergetar dalam nada atas

14.
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ketiganya. Tentukan perbandingan panjang P 1 dengan
P2 !
Sebuah sumber bunyi mengirim bunyi dengan daya
80 watt. Jika dianggap muka gelombang bunyi
berbentu bola, tentukan intensitas dan taraf intensitas
bunyi pada jarak 2 m dari sumber !
(log 2 = 0,3010).
Sebuah jet menimbulkan bunyi 140 dB pada jarak
100 m. Berapakah taraf intensitasnya pada jarak 10
km ?
Taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh
percakapan seseorang adalah 40 dB. Berapa taraf
intensitas bunyi yang dihasilkan oleh 20 orang yang
bercakap pada saat bersamaan ?
(log 2 = 0,3010).
Sebuah pengeras suara memancarkan sebuah nada
yang memberikan frekuensi layangan 4 Hz ketika
berbunyi bersamaan dengan garpu tala standar
dengan frekuensi 280 Hz. Frekuensi layangan
berkurang ketika garpu “dibebani” dengan
menempelkan plastisin kecil pada lengannya. Hitung
frekuensi nada yang dipancarkan oleh pengeras suara
!
Seutas kawat yang panjangnya 25 cm dan memiliki
massa 2,5 g ditegangkan. Sebuah pipa yang tertutup
salah satu ujungnya memiliki panjang 40 cm. Ketika
kawat diatur bergetar pada nada atas pertamanya dan
udara dalam pipa pada nada dasarnya didengar 8
layangan per sekon. Diamati bahwa dengan
mengurangi tegangan dalam kawat mengurangi
frekuensi layangan. Jika cepat rambat bunyi di udara
adalah 320 m/s, tentukan tegangan dalam kawat !
Sebuah mobil C dengan kecepatan 30 m/s mendekati
sebuah kereta T yang sedang membunyikan pluit
dengan frekuensi 1065 Hz (lihat gambar). Jika kereta
sedang bergerak dengan kecepatan 15 m/s searah
dengan mobil, hitung frekuensi nada yang didengar
oleh pengemudi mobil ! (Cepat rambat bunyi di udara
= 340 m/s).
C

30 m/s

T

15 m/s

15. Dua buah garpu tala dengan frekuensi nada dasar 340
Hz masing-masing digerakkan relatif ke seorang
pengamat diam. Garpu tala pertama dibawa lari
menjauh dari pengamat sedangkan garpu tala lainnya
dibawa lari menuju pengamat dengan kelajuan lari
yang sama. Pengamat mendengar layangan dengan
frekuensi 3 Hz. Tentukan kelajuan lari tersebut !
Cepat rambat bunyi di udara 340 m/s.
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3 –Gelombang Cahaya
Sudut deviasi :
 = i1 + r 2 – 
 = r1 + i2
sin





δm  β
β
= n21 sin
2
2

untuk < 15om = (n21 – 1) 
Dispersi Cahaya :
 = u – m = (nu – nm) 
 Prisma akromatik : ’ = 
Polarisasi cahaya :
 dengan penyerapan selektif :
E2 = E cos 

I2 = I1 cos2 =

1 I
2 o

cos2
n
tan ip = n2
1
Interferensi celah ganda :
 Pita terang ke-n :
d sin  = n ;

 dengan pemantulan :

n = 0, 1, 2, .....

Jarak pita terang ke pita terang pusat :
 Pita gelap ke-n :

d sin  = (2n – 1)

Latihan 1
1. Sebuah prisma sama sisi yang terbuat dari kaursa
dengan indeks bias 1,46 terletak pada bidang
horizontal. Berkas cahaya mengenai permukaan
bidang pembias prisma dalam arah yang paralel
terhadap sisi dasarnya. Tentukanlah :
(a) besar sudut bias sinar yang keluar dar prisma,
(b) sudut deviasi !
2. Pada suatu prisma sama sisi yang berada di udara
datang seberkas sinar dengan sudut datang 45odan
terjadi deviasi minimum. Tentukanlah besar :
(a) deviasi minimum tersebut,
(b) indeks bias prisma!
3. Sebuah prisma terbuat dari kaca flinta yang
mempunyai indeks bias 1,66 dengan sudut pembias
2°. Berapakah besar deviasi minimumnya ?
4. Sudut kritis cahaya dalam suatu zat adalah 37° (sin
37° = 0,6). Berapa sudut polarisasi untuk zat tersebut
jika sinar dari udara menuju zat ?
5. Dua buah polaniod seperti pada gambar
menghasilkan intensitas cahaya yang diamati mata
I2= 14 I1. Jika I1adalah intesitas cahaya yang
y=

1
2

;

n  dilewatkan
L
polarisator P1, tentukanlah besar sudut
d yang dibentuk oleh sumbu polarisasi polanisator P1

dengan sumbu polarisasi analisator P2 !

n = 1,
6.

2, .....
Jarak pita gelap ke pita terang pusat :
 Jarak pita terang & pita gelap yang berdekatan :

Hubungan antara y dengan indeks bias medium
n:
y2 n2 = y1 n1
Interferensi pada lapisan tipis :
 Interferensi maksimum :

2 n d cos r = (m –

m = 1, 2, 3, .....
 Interferensi minimum : 2 n d cos r = m ;
0, 1, 2, .....

Difraksi celah tunggal :
Pita gelap ke-n : d sin n = n ;
Interferensi pada kisi :
Pita terang ke-n : d sin n = n ;

n = 0, 1, 2, .....

Difraksi membatasi perbesaran alat optik :
D

dm = 1,22 L
D

) ;
m=

n = 1, 2, 3, .....

1
N

m = 1,22 

1
2

d=

Garis terang orde kedua terjadi ketika cahaya dengan
panjang gelombang 400 nm jatuh pada dua buah
( 2 ncelah
 1)  dengan
L
sudut 30o terhadap arah berkas semula.
y=
2d
Berapakah
jarak kedua celah ?
7. Pada gambar tampak dua sumber gelombang
L
y = elektromagnetik X dan Y yang keduanya sefase.
2Pada
d
titik C terjadi interferensi maksimum. Seorang
pengamat bergerak dari C menuju N dan
mendapatkan interferensi minimum di titik D. Jika
jarak CD = 7,0 cm, tentukan panjang gelombang
yang dipancarkan oleh kedua sumber tersebut!
8. Dalam suatu percobaan celah ganda Young
digunakan sinar monokromatik warna hijau dengan
panjang gelombang 0,50 mm. Jarak dua terang yang
berurutan pada layar 0,8 mm. Menjadi berapakah
jarak dua terang yang berurutan pada layar apabila
(setiap pertanyaan tidak berhubungan) :
(a) digunakan sinar merah dengan panjang
gelombang 0,65 mm,
(b) jarak kedua celah digandakan,
(c) jarak layar digandakan,
(d) percobaan dilakukan di dalam air yang indeks
biasnya 43 !
9.

Selaput tipis sabun disinari dalam anah tegak lurus
dengan menggunakan cahaya natnium ( = 589,3
nm). Indeks bias air sabun = 1,33.
(a) Tentukan ketebalan minimum selaput sabun
yang tampak terang !
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(b) Tentukan pula ketebalan minimum selaput sabun
yang tampak gelap !
Jari-jari kelengkungan lensa pada suatu percobaan
interferensi cincin Newton adalah 10 m. Suatu berkas
sinar merah dengan panjang gelombang 800 Å
didatangkan tegak lurus pada permukaan datar lensa.
Berapa jari-jari gelap Newton yang kesepuluh ?
Cahaya dengan panjang gelombang 750 nm lewat
melalui sebuah celah yang lebarnya 1,0 x 10–3 mm.
Tentukan :
(a) sudut deviasi garis gelap kesatu (1),
(b) lebar pita terang pusat pada layar yang jauhnya
L = 20 cm.
Tips : lebar pita terang pusat = 2p, yaitu jarak
antara dua garis gelap kesatu yang
berseberangan; di sini  tidak kecil.
Berapakah lebar celah tunggal yang diperlukan
supaya dapat terjadi interferensi maksimum orde
ketiga dengan sudut difraksi 30° dari seberkas sinar
monokromatik yang mempunyai panjang gelombang
6400 Å ?
Dua berkas sinar monokromatik X dan Y menyinari
tegak lurus sebuah kisi. Berapa nilai perbandingan
antara panjang gelombang sinar X dan Y jika sudut
deviasi orde kedua sinar X sama dengan sudut
deviasi orde ketiga sinar Y ?
Jika mata diperbesar sampai diameter 5 mm, berapa
jarak minimum antara dua sumber titik yang masih
dapat dibedakan oleh mata pada jarak 40 cm dari
mata (lihat gambar) ? Panjang gelombang cahaya di
udara 500 nm, dan indeks bias mata adalah 1,33.

2.

3.

4.

Hubungan antara sudut deviasi dengan sudut datang
adalah seperti grafik pada gambar.
(a) Berapakah besar sudut pembias prisma ?
(b) Jika grafik pada gambar adalah hasil pengamatan
sewaktu prisma berada di dalam air yang indeks
biasnya 43 , tentukanlah besar indeks bias pnisma
!
Berapakah sudut Brewster untuk sebuah gelas (n =
1,56) yang berada di dalam air (n = 1,33) bila sinar
dari air menuju gelas ?
Cahaya matahani dalam keadaan tidak terpolanisasi
jatuh pada permukaan air (n = 4 ). Cahaya pantul
3

6.

7.

terpolarisasi linear.
(a) Berapa besar sudut polarisasi ?
(b) Tentukan besar sudut bias !
5. Pada percobaan Young, jarak layar ke celah 2 m
dan jarak kedua celah 1,5 mm. Panjang gelombang
yang digunakan 600 nm. Tentukan :
(a) jarak antara gelap keempat dengan terang pusat,
(b) jarak antara garis terang ke-2 dengan garis terang
ke-4 yang terdekat !
Untuk menentukan panjang gelombang sinar violet
dilakukan percobaan Young. Pengamatan pada layar
menunjukkan bahwa jarak antara terang pusat
dengan gelap ketiga 5 mm. Bila jarak pisah antara
sepasang celah 0,2 mm dan jarak layar dari celah
pada percobaan tersebut 1 m, tentukanlah panjang
gelombang sinar violet !
Dalam suatu percobaan Young, jarak pisah antara
sepasang celah 0,4 mm. Kedua celah disinari oleh
cahaya dengan panjang gelombang 8000 Å.
Berapakah sudut pisah yang dibentuk oleh terang ke
satu dan ke dua apabila percobaan dilakukan :
(a) di udara,
(b) di air yang indeks biasnya 43 !

8.
15.

Cahaya dengan panjang gelombang 589 nm
digunakan untuk mengamati suatu obtek di bawah
mikroskop. Jika diameter bukaan (aperture) lensa
obyektif 0,9 cm,
(a) tentukan sudut resolusi minimumnya,
(b) Apabila pengamatan dilakukan di dalam air
yang indeks biasnya 43 , berapa sudut resolusi
minimumnya ?

Latihan 2
1. Sebuah prisma mempunyai sudut puncak 60° dan
terbuat dari kaca yang indeks biasnya 1,50. Seberkas
sinar datang pada salah satu bidang sisi dengan sudut
datang 30°. Berapakah besar sudut deviasinya?

-13 -

Dua gelombang cahaya digunakan dalam percobaan
Young. Jika panjang gelombang yang satu adalah
480 nm, berapakah panjang gelombang lainnya
supaya garis terang keempat dari yang satu
bertepatan dengan garis terang keenam dari lainnya ?
9. Pada suatu percobaan interferensi cincin Newton
digunakan cahaya dengan panjang gelombang  =
5700 Å. Hasil pengamatan menunjukkan jari-jari
lingkaran gelap ke-10 adalah 6 mm. Berapakah jarijari kelengkungan lensa ?
10. Celah tunggal selebar 0,12 mm disinari cahaya
monokromatik sehingga menghasilkan jarak antara
gelap kedua dengan terang pusat 15 mm. Jika jarak
layar dengan celah adalah 2 m, berapa panjang
gelombang cahaya yang digunakan ? (Untuk sudut
kecil, sin tan ).
11. Celah tunggal selebar 0,2 mm disinari berkas cahaya
yang panjang gelombangnya 8000 Å. Pola difraksi
ditangkap pada layar yang jaraknya 50 cm dari celah.
Tentukan jarak antara garis gelap ketiga dan garis
terang pusat (Untuk sudut kecil, sin tan ) !
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12. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang
gelombang 600 nm mengenai sebuah kisi difraksi
secara tegak lurus. Kisi tersebut terdiri dari 5000
garis/cm. Tentukanlah :
(a) orde maksimum yang mungkin terjadi,
(b) sudut bias garis-garis terang lengkap dengan
sketsa diagramnya,
(c) jumlah garis terang yang masih teramati pada
pola difraksi di layar !

-14 -

13. Warna merah dengan panjang gelombang 6750 A
orde ke-4 berimpit dengan warna ungu orde ke-6
dari suatu pola difraksi yang menggunakan kisi.
Tentukanlah panjang gelombang sinar warna ungu !
14. Teleskop Hale di Mount Palomar memiliki diameter
5,0 m. Tentukanlah sudut resolusi minimum ketika
menerima cahaya dengan panjang gelombang 600
nm !
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4 – Medan Magnet
HUKUM BIOT-SAVART
^

m i dl x r
dB  o
4 r 2

GAYA LORENT
 Pada kawat berarus

F  i L B sin 

L = panjang kawat
 = sudut antara i dan B

HUKUM AMPHERE



 Pada partikel bermuatan

B dl  m oi

MEDAN MAGNETIK
 Kawat lurus

B

m oi
2a

F  q v B sin 

 = sudut antara v dan B
jika arah v  B

R

mv
qB

R= jari-jari lingkaran

a = jarak titik ke penghantar
GAYA ANTAR DUA PENGHANTAR
 Pusat Kawat Lingkaran

B

m oi
2a

a = jari-jari lingkaran
N = banyak lilitan
 Dipusat Solenoida

B

F m o i1 i 2

L
2a
MOMEN KOPEL

M  N i B A sin 

m o Ni
L

L = panjang solenoida
 Diujung Solenoida

B

m o Ni
2L

 Diujung Toroida

B

m oi
2a

a = jari-jari efektif toroida
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Latihan 1
1. Hitung besar induksi magnetik pada suatu titik yang
berjarak 200 cm dari suatu penghantar lurus sangat
panjang yang berarus 4,0 A !
2. Dua kawat lurus panjang dan sejajar masing-masing
dialiri arus listrik 5 A dan 10 A dengan arah
berlawanan. Kedua kawat terpisah sejauh 10 cm.
Tentukan besar induksi magnetik pada suatu titik di
tengah-tengah garis hubung antara kedua kawat
tersebut !
3. Dua kawat yang lurus dan sejajar masing-masing
dialiri arus yang searah 6 A dan 9 A. Kedua kawat
terpisah pada jarak 15 cm. Pada jarak berapa dari
kawat 6 A induksi magnetik di suatu titik bernilai
nol ?
4. Berapa banyak lilitan dalam suatu kumparan
melingkar datar dengan jari-jari 10 cm, sehingga
arus 10 A yang melalui kumparan menghasilkan
induksi magnet 3,14 x 10–3 T di pusatnya ?
5. Hitung besar induksi magnetik di titik P pada
gambar di bawah ini untuk setiap kasus. Nyatakan
jawaban Anda dalam mo, I, dan R.
a. I1 = I dan I2 = I I
2

b. I1 = I2 = I

R

I1

I1

P
I2

I2
R

6.

7.

Sebuah solenoida tipis dengan panjang 1,0 m dililiti
dengan dua lapisan kawat. Lapisan dalam memiliki
1000 lilitan dan lapisan luar memiliki 2000 lilitan.
Setiap lilitan membawa arus 2 A tetapi arahnya
berlawanan. Tentukan medan magnetik di pusat
solenoida itu !
Seutas kawat yang terletak pada bidang XY
membuat sudut 60o terhadap sumbu X positif dan
dialiri arus 5 A, seperti gambar. Kawat tersebut
dipengaruhi oleh medan magnetik sebesar 0,035 T.
Tentukan besar dan arah gaya pada kawat sepanjang
80 cm, jika medan magnetik berarah ke sumbu :
a. X positif
b. Y positif
c. Z positif

-16 -

Y+

5A
60o
X+
Z+

8.

Sebuah kawat melingkar yang berarus 2 A, jari-jari r
= 8 cm terletak di permukaan meja. Pada kawat itu
bekerja medan magnet sebesar 0,065 T dengan arah
vertikal ke bawah. Tentukan :
a. gaya total pada kawat karena medan magnet itu,
b. gaya pada kawat sepanjang 3 mm !
9. Sebuah kumparan persegi panjang dengan ukuran 24
cm x 10 cm memiliki 40 lilitan. Kumparan dialiri
arus sebesar 3 A dan berada dalam suatu medan
magnet serba sama sebesar 0,5 Wb/m2. Hitung besar
momen kopel bila bidang kumparannya sejajar
medan magnet !
10. Sebuah kumparan kawat 30 lilitan terletak mendatar
di atas permukaan meja. Luas bidang kumparan
adalah 150 cm2. Kumparan itu dialiri arus 25 A.
Tentukan momen kopel yang ditimbulkan oleh
medan magnetik serba sama 70 x 10–3 T, jika garisgaris medan magnetik itu
a. sejajar dengan permukaan meja,
b. tegak lurus dengan permukaan meja,
c. membuat sudut 30o terhadap permukaan meja
11. Dua kawat lurus dan sejajar berjarak 1,5 m satu
dengan yang lain. Kedua kawat dialiri arus yang
sama dan searah, sehingga bekerja gaya tarikmenarik sebesar 12 x 10–7 N/m. Tentukan kuat arus
yang mengalir dalam setiap kawat !
12. Pada gambar berikut ini terlukis bahwa kawat pq
panjang dan lurus dilalui arus listrik sebesar i1 = 10
A dan kawat empat persegi panjang abcd dilalui arus
i2 = 5 A. Tentukan besar dan arah gaya yang dialami
kawat persegi panjang abcd (nyatakan dalam μN) !
q

10 cm

a
i2

i1
d
p

b

20 cm

c

1 cm

13. Sebuah elektron ditembakkan sepanjang sumbu Y
positif dengan kecepatan 1,2 x 105 m/s. Gerak
elektron melewati medan magnetik 0,035 T.
Tentukan besar dan arah gaya yang bekerja pada
elektron itu, jika garis-garis gaya magnetik berarah
ke :
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a. sumbu Y negatif,
b. sumbu X positif,
c. sumbu Z positif
14. Elektron bergerak dengan kecepatan 5 x 104 m/s
sejajar dengan kawat yang berarus 10 A. Tentukan
besar gaya yang dialami elektron pada jarak 1 cm
dari kawat ! (e = 1,6 x 10–19 C, μo = 4π x 10–7 Wb/A
m).
15. 15. Sebuah proton (massa = 1,6  10–27 kg, muatan =
1,6  10–19 C) bergerak memotong tegak lurus
sebuah medan magnet homogen B, pada kecepatan
1,0  107 m/s dan mengalami percepatan 2,0  1013
m/s2 dalam arah X+ ketika kecepatannya berarah Z+.
Tentukan besar dan arah medan magnetik !

Latihan 2
1.
X dan Y adalah dua utas kawat yang dialiri arus
dengan arah ke luar bidang kertas. Dimanakan
sebuah kompas harus diletakkan supaya tidak
dipengaruhi oleh medan magnetik?
a. 1
4
b. 2
c. 3
d. 4
2
3
Y
1
X
e. 5

3.

Dua kawat kawat panjang a dan b diletakkan sejajar
pada jarak 8 cm satu sama lain. Tiap kawat dilalui
arus sebesar 20 A. Maka induksi magnetik di titik P
yang terletak di antara ke dua kawat pada jarak 2 cm
dari kawat a adalah .....mT.
P
a. 0,1
b. 0,13
20 A
c. 0,2
20 A
d. 0,25
e. 0,3

4.

Dua kawat sejajar berarus listrik, dengan arah yang
sama. Jarak antara keduanya 20 cm, i1 = 2A dan i2 =
4A. Induksi magnetik pada titik P yang berada di
tengah-tengah antara kedua kawat adalah ......
a. 4 × 10-6 Wb/m2
b. 4 × 10-8 Wb/m2
c. 8 × 10-6 Wb/m2
d. 8 × 10-8 Wb/m2
e. 12 × 10-6 Wb/m2
Dua kawat yang lurus dan panjang terpisah pada
jarak 2a. Kedua kawat dialiri arus yang sama besar
dengan arah yang berlawanan. Induksi magnetik di
tengah-tengah antara kedua kawat adalah B.
Induksi magnetik di titik yang berjarak a dari kawat
pertama dan berjarak 3a dari kawat kedua adalah
......
a. 0
b. 1/3 B
c. ½ B
d. 2 B
e. 3B
Dua kawat yang lururs dan sejajar masing-masing
dialiri arus yang searah 6A dan 9A. Kedua kawat
terpisah pada jarak 15 cm. Pada jarak berapa dari
kawat 6A induksi magnetik di titik tersebut bernilai
nol?
a. 3 cm
b. 5 cm
c. 6 cm
d. 8 cm
e. 10 cm
Sebuah kawat yang berbentuk lingkaran terdiri tas
20 lilitan. Jari-jari lingkaran = 10 cm. Agar induksi
magnetik dipusat lingkaran sama dengan 4π × 10-3
Wb/m2, besar arus listrik yang mengalir haruslah
..........
a. 1 A
b. 5 A
c. 10 A
d. 50 A
e. 100 A

5.

5
2.

Gambar dibawah ini menunjukkan empat kawat
lurus panjang berarus dipandang dari atas. Keempat
kawat sejajar satu sama lain dan adalah tegak lurus
terhadap kertas, lewat melalui titik-titik P, Q, R, S
yang merupakan titik-titik sudut sebuah persegi. X
adalah titik potong kedua diagonal persegi. Induksi
magnetik di titik X adalah nol. Agar ini terjadi,
maka kondisi-kondisi berikut harus dipenuhi :
Q

P

6.

R
X
S

1) arus melalui Q harus berarah sama seperti
dalam S.
2) arus dalam keempat kawat harus sama
besarnya.
3) kuat arus dalam keempat kawat harus sama
arahnya.
pernyataan yang benar adalah .......
a. hanya (1)
b. hanya (2)
c. hanya (3)
d. hanya (1) dan (2)
e. hanya (2) dan (3)
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7.
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Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada
gambar dan dialiri arus i. Induksi magnetik di titik
P adalah .......
a. 0
b.
c.
d.
e.

9.

10.

LES PRIVAT INSAN CERDAS

m 0i
a
m 0i
2a
m 0i

P
a
14.

2a

m 0i
4a

Kawat ¼ lingkaran dengan jari-jari 3 meter di aliri
arus 6 A. Besar induksi magnetik pada pusat
lingkaran (P) adalah ......(dalam Tesla)
a. π × 10-5
i
b. π × 10-7
-5
c. 4π × 10
d. 4π × 10-7
i
i
e. 7π × 10-7
P
Suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki
800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Solenoida itu dialiri
arus sebesar 0,5A. Tentukanlah induksi magnetik
pada ujung solenoida (

c.

m0  4  107 Wb A-1 m-

1

11.

).
a. 8π × 10-7 Wb m-2
b. 4π × 10-5 Wb m-2
c. 8π × 10-5 Wb m-2
d. 4π × 10-6 Wb m-2
e. 2π × 10-4 Wb m-2
Dalam solenoida panjang mengalir arus yang tetap.
Besar induksi magnetik di titik pusatnya adalah B.
Jika solenoida direnggangkan sehingga panjangnya
dua kali semula, maka induksi magnetik di titik
pusatnya menjadi ......
a.
b.
c.

12.

13.

B/
B/2
B

16.

2

d. B 2
e. 2B
solenoida dengan panjang b dan toroida yang
berjari-jari a memiliki jumlah lilitan yang sama dan
dilalui oleh arus yang sama besar. Perbandingan
antara induksi magnetik di pusat solenoida dan
toroida adalah ......
a. a : b
b. b : b
c. πa : b
d. 2πa : b
e. 1: 1
Sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus listrik
sebesar 1,5 A. Sebuah elektron bergerak dengan
kecepatan 5 × 104 m/s searah arus dalam
penghantar, pada jarak 0,1 m dari penghantar itu.

Jika muatan elektron itu -1,6 × 10-19 C, maka besar
gaya pada elektron oleh arus dalam penghantar itu
adalah ........
a. 1,5 × 10-20 N
b. 2,4 × 10-20 N
c. 3,2 × 10-20 N
d. 4,2 × 10-20 N
e. 5,0 × 10-20 N
Sebuah elektron ditembakkan ke dalam suatu
daerah medan magnetik dalam arah 30◦ terhadap
medan magnetik dan elektron tersebut mengalami
gaya F. Percobaan diulangi dengan kecepatan
diarahkan tegak lurus terhadap medan magnetik.
Gaya yang bekerja pada elektron dalam percobaan
kedua adalah ........
a. Nol
b.

15.

17.
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1
2F
2
1
3F
2

d. 2F
e. ½ F
partikel bermuatan q bergerak dengan kelajuan
tetap memasuki medan magnetik dan medan listrik
secara tegak lurus (medan listrik tegak lurus medan
magnetik). Apabila besar induksi magnetik 0,2 T
dan kuat medan listrik 6 × 104 V/m, maka kelajuan
gerak partikel (dalam m/s) adalah ..........
a. 2 × 105
b. 3 × 105
c. 1,2 × 106
d. 2 × 106
e. 3,2 × 106
Sebuah kawat yang panjangnya 10 cm berada tegak
lurus di dalam medan magnetik. Jika rapat fluks
magnetiknya 0,2 Tesla dan arus mengalir di dalam
kawat itu 45 A, gaya yang dialami kawat itu adalah
.........
a. 10,05 × 10-4 N
b. 2,55 × 10-2 N
c. 7,50 × 10-1 N
d. 0,90 N
e. 2,25 N
Gambar berikut menunjukkan 3 buah kawat sejajar
yang dialiri arus listrik. Besar gaya Lorentz per
satuan panjang pada kawat yang terletak ditengah
adalah ......
a. 8 × 10-5 N/m
4 cm
6 cm
b. 6 × 10-5 N/m
c. 4 × 10-5 N/m
d. 2 × 10-5 N/m
e. 10-5 N/m
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Pada gambar berikut terlukis bahwa kawat panjang
lurus pq dilalui arus listrik sebesar i1 = 10A dan
kawat empat persegi panjang abcd dilalui arus i2 =
5A. Resultan gaya yang dialami kawat empat
persegi panjang abcd (dalam mikronewton) .........
10 cm
q
a. 20
a
b
b. 60
c. 120
d. 180
i1
20 cm
i2
e. 220
d
p

19.

c

1 cm

Kumparan berbentuk segiempat dengan panjang 12
cm dan lebar 10 cm terdiri atas 40 lilitan dan dilalui
arus 2 A. Kumparan berada dalam medan magnet
0,25 T. Besar torsi yang dialami kumparan adalah
.......

20.
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a. 0,006 Nm
b. 0,10 Nm
c. 0,24 Nm
d. 0,36 Nm
e. 0,48 Nm
Kumparan melingkar dengan N lilitan memiliki
radius efektif a dan mengalirkan arus i. Kerja yang
diperlukan (dalam joule) untuk meletakkan
kumparan tersebut dalam medan magnetik B dari
posisi θ = 0◦ ke posisi θ = 180◦, jika N = 100, a = 5
cm, i = 0,1 A dan B = 1,5 Wb/m2 adalah .........
a. 0,14
b. 0,24
c. 1,4
d. 2,4
e. 24
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5 – Induksi Elektromagnetik
Latihan 1

Pengertian Fluks Magnetik :

 = B A = B A cos 

1. Sebuah permukaan kotak dengan luas 200 cm2
diletakkan pada suatu daerah medan magnetik
15 x 10–3 T. Arah normal bidang kotak membuat
sudut  terhadap arah medan magnetik. Tentukan
fluks magnetik yang memotong permukaan kotak
jika  adalah
(a) 0o
(b) 90o
(c) 30o

[(a) 3 x 10–4 Wb; (b) 0; (c) 1,53 x 10–4 Wb]

Ggl Induksi Pada Penghantar yang Digerakkan
Memotong Tegak Lurus Medan Magnet :

 = lBv sin 

2. Penghantar PQ berbentuk huruf U (lihat gambar)
diletakkan dalam medan magnetik homogen.
Besar induksi magnetik adalah 2 x 10–2 Wb/m2
dengan arah keluar bidang kertas. Penghantar RS
ditarik ke kanan dengan kecepatan 40 cm/s.
(a) Hitung GGL induksi yang terjadi dalam
rangkaian ini !
(b) Kemana arah arus induksi mengalir dalam
penghantar RS ?
(c) Jika hambatan kawat PQ adalah 20 ohm,
tentukan besar arus induksi yang mengalir
melalui kawat RS !
[(a) 4 x 10–5 V; (c) 2,0 x 10–6 A]

3. Kubus pada gambar di samping mempunyai rusuk
sepanjang 1 m, berada dalam medan magnetik
homogen 0,2 T, berarah sepanjang sumbu Y
positif. Kawat A, C dan D bergerak dalam arah
seperti pada gambar, masing-masing dengan
kecepatan 0,5 m/s. Tentukan GGL induksi antara
ujung-ujung setiap kawat !

[ЄA = 0; ЄC = 502 mV; ЄD = 1002 mV]
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Kecepatan Terminal Loop Kawat yang
Memotong Vertikal Medan Magnetik :

vT =

-21 -

mgR
l 2 B2

4. Sebuah kawat horizontal bebas meluncur pada
rel-rel penghantar vertikal licin, seperti gambar di
samping. Kawat memiliki massa 45 gram dan
panjang 25 cm. Jika medan magnetik homogen
3,0 Wb/m2 diarahkan tegak lurus kawat keluar
bidang kertas, berapa kecepatan akhir konstan
yang dicapai kawat jika R = 5,0 Ω ? (g = 10 m/s2).
[4,0 m/s]

Hukum Faraday :

ε = – N dΦ
dt

5. Sebuah kumparan yang terdiri dari 400 lilitan dan
memiliki hambatan 4 Ω, berada dalam medan
magnetik yang arahnya sejajar dengan sumbu
kumparan. Jika besar fluks magnetik yang
memotong kumparan berubah-ubah menurut
persamaan : Φ = 10–6 sin (2 x 103 t), dengan Φ
dalam Wb dan t dalam sekon. Tentukan :
(a) ggl induksi maksimum antara ujung-ujung
kumparan,
(b) kuat arus induksi maksimum yang melalui
kumparan tersebut !

Ggl Induksi Oleh Perubahan
Besar Induksi Magnetik :

[(a) 0,8 V;

(b) 0,2 A]

ε = –NA cos  dB
dt



Laju perubahan induksi magnetik tetap : ε = –NA cos  dA

6. Sebuah kumparan datar dengan luas 4,5 cm2
terdiri atas 200 lilitan yang hambatan totalnya 20
Ω. Kumparan itu diletakkan tegak lurus dalam
medan magnetik. Jika medan magnetik berkurang
dari 1,0 T menjadi 0,6 T dalam waktu 0,2 s,
tentukanlah :
(a) ggl induksi antara ujung-ujung kumparan itu,
(b) muatan induksi melalui kumparan jika
hambatan luar rangkaian diabaikan !

dt

[(a) 0,18 V;

(b) 1,8 mC]

Hukum Lenz : Polaritas ggl induksi selalu sedemikia sehingga arus induksi yang ditimbulkannya selalu
menghasilkan fluks induksi yang menentang perubahan fluks utama penyebabnya.
7. Gambar di samping menunjukkan sebuah
penghambat PQ dihubungkan ke ujung-ujung
solenoida. Sewaktu sebuah magnet batang
digerakkan menuju solenoida, ggl diinduksikan.
Ggl ini menyebabkan arus mengalir melalui
penghambat. Ke arah manakah arus mengalir
melalui penghambat PQ ?
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Generator :

ε = εm sin ωt = NBAω sin ωt
8. Sebuah kumparan generator arus bolak-balik
sederhana dengan ukuran 10 cm x 20 cm berputar
dengan poros yang tegak lurus terhadap medan
magnetik 1,2 T. Jika frekuensi putaran 60 Hz dan
ggl maksimum yang dibangkitkan antara ujungujung kumparan adalah 72,4 V, tentukan banyak
lilitan kumparan tersebut !
[8 lilitan]

Ggl Induksi Diri :

ε = –L di


Laju perubahan kuat arus tetap :

ε=

dt
–L ti

9. Hitung induktansi diri sebuah kumparan yang
membangkitkan ggl induksi 20 mV ketika arus
yang melalui kumparan berubah dengan laju 2,0
A/s !

[0,01 H]

Induktansi Diri :

L=NΦ



Solenoida atau toroida :



bila terdapat bahan :

i
μ N2 A
L= o
l
μ N2 A
Lb =
l

dengan

μ = μr μo

10. Suatu solenoida terdeiri dari 1000 lilitan,
sedangkan panjangnya 0,8 m. Luas penampang
solenoida itu 0,2
cm2. Berapa besar induktansi diri
π
solenoida ?

[0,01 mH]

Energi yang Tersimpan Dalam Induktor :
Rapat Energi Dalam Bentuk Medan Magnetik :

W = ½ Li2
2
Um = 2Bμ

o

11. Sebuah solenoida dengan panjang 6,28 cm dan
luas penampang 5 cm2 terdiri atas 300 lilitan. Jika
solenoida dialiri arus 2 A, tentukan energi dan
rapat energi yang tersimpan dalam solenoida
tersebut !

[6 x 10–4 J; 19 J/m3]
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Latihan 2

Pengertian Fluks Magnetik :

 = B A = B A cos 
1. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu
kumparan berbentuk seperempat lingkaran dengan
luas 25 cm2. Jika kumparan tersebut berada dalam
daerah medan magnetik 0,24 T berarah ke sumbu
X positif, tentukanlah fluks magnetik yang
memotong ketiga bidang kumparan seperti
ditunjukkan pada gambar !
a.

b.

Z

c.

Z

Z
B

30o

n̂

B
X

X

30o

30o

n̂
30o

60o

n̂

X

B

60o
Y
Y

Y

Ggl Induksi Pada Penghantar yang Digerakkan
Memotong Tegak Lurus Medan Magnet :

 = lBv sin 

2. Kawat berbentuk U dengan hambatan R = 10 
dan kawat ab panjang l = 10 cm, yang dapat
digerakkan diletakkan dalam medan magnetik B =
0,1 T (arah B masuk bidang kertas). Bila kawat ab
digerakkan ke kanan maka timbul arus induksi 1,2
x 10–2 A dalam kawat ab.
(a) Berapa besar kecepatan gerak kawat tersebut ?
(b) Potensial mana yang lebih tinggi (a atau b) ?

[(a) 15 m/s, (b) potensial a]

Hukum Faraday :

ε = – N dΦ
dt

3. Suatu kawat lingkaran dengan hambatan 6 
diletakkan dalam fluks magnetik yang berubah
terhadap waktu, dinyatakan dengan  = (t + 4)3,
dengan  dalam weber dan t dalam sekon.
Tentukan kuat arus yang mengalir melalui kawat
pada saat :
(a) t = 0,
(b) t = 2 s,
(c) 4 s !
[(a) –8 A ;

INSAN CERDAS - KARENA KUALITAS, KAMI UNGGUL

(b) –18 A ; (c) –32 A]

MODUL FISIKA SMA KELAS 12

LES PRIVAT INSAN CERDAS

Kecepatan Terminal Loop Kawat yang Memotong
Vertikal Medan Magnetik :
4. Sepotong batang penghantar dengan panjang l =
1,25 m dan massa m = 25 gr bebas meluncur ke
bawah pada rel-rel penghantar vertikal licin
seperti pada gambar. Jika rangkaian berada dalam
medan magnetik yang induksi magnetiknya B =
0,2 T dengan arah sesuai dengan yang ditunjukkan
gambar.
(a) Tentukan arah arus induksi pada hambatan !
(b) Berapa besar kecepatan terminal (kecepatan
akhir yang konstan) yang dicapai oleh batang
penghantar?

vT =
R=

0,5
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mgR
l 2 B2

Q

P
ng
Bata hantar
n
e
p g

C

A
vT = ?

l=1

B

=

0,2

T

m
,25

[(a) dari P ke Q; (b) 2 m/s]

Ggl Induksi Oleh Perubahan Luas
Bidang Kumparan :

ε = –NB cos  dA
dt



Untuk laju perubahan luas bidang tetap : ε = –NB cos  At

5. Batang penghantar pada gambar di samping
memiliki panjang 80 cm dan berputar dengan
frekuensi tetap 5,0 putaran/sekon terhadap poros
yang melalui titik C. Tentukan beda potensial
yang timbul pada ujung-ujung batang jika besar
induksi magnetik B = 0,3 T !
[–3 V]

Ggl Induksi Oleh Perubahan
Besar Induksi Magnetik :

ε = –NA cos  dB
dt



Laju perubahan induksi magnetik tetap : ε = –NA cos  dA
dt

6. Sebuah kumparan horizontal yang berjari-jari 5 cm
dan terdiri atas 40 lilitan diletakkan tegak lurus
dalam medan magnetik 0,3 tesla. Tentukan ggl
induksi antara ujung-ujung kumparan bila dalam
selang waktu 0,02 detik :
(a) besar induksi magnetik menjadi nol,
(b) medan magnetik berbalik arah !

[(a) 1,5 V ;
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Hukum Lenz : Polaritas ggl induksi selalu sedemikia sehingga arus induksi yang ditimbulkannya selalu
menghasilkan fluks induksi yang menentang perubahan fluks utama penyebabnya.
7. Gambar di samping memperlihatkan sebuah
kumparan M yang dihubungkan dengan baterai
melalui saklar S. Kumparan N berada di dekat
kumparan M dan tidak dihubungkan dengan
baterai. Kemanakah arah arus induksi yang timbul
pada hambatan R bila :
(a) saklar S dari keadaan terbuka ditutup,
(b) saklar S dari keadaan tertutup dibuka ?

Generator :
ε = εm sin ωt = NBAω sin ωt
8. Kumparan rotor geneator dengan luas bidang 1000
cm2 dan memiliki 100 lilitan berputar terhadap
porosnya yang tegak lurus dengan medan
magnetik yang dihasilkan kutub-kutub magnet
stator. Kerapatan fluks medan magnetik adalah 1,5
Wb/m2. Jika waktu yang diperlukan rotor dari satu
kutub magnet ke kutub magnet lainnya adalah 0,5
sekon, tentukan ggl maksimum yang dibangkitkan
antara ujung-ujung rotor !
Ggl Induksi Diri :

[30V]

ε = –L di


Laju perubahan kuat arus tetap :

ε=

dt
–L ti

9. Arus yang mengalir melalui suatu kumparan dapat
dinyatakan dengan I = 2 sin ωt. Jika frekuensi arus
itu 50 Hz dan induktansi diri kumparan 5 H,
hitunglah ggl induksi diri maksimum antara
ujung-ujung kumparan itu !

[1000π V]

L=NΦ

Induktansi Diri :


Solenoida atau toroida :



bila terdapat bahan :
–4

i
μo N2 A
L=
l
μ N2 A
Lb =
l

dengan

μ = μr μo

10. Arus tetap 4,5 A membangkitkan fluks 1,5 x 10
Wb dalam kumparan yang terdiri atas 600 lilitan.
Hitung induktansi diri kumparan itu !

[0,02 H]
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Energi yang Tersimpan Dalam Induktor :
Rapat Energi Dalam Bentuk Medan Magnetik :
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W = ½ Li2
2
Um = 2Bμ

o

11. Sebuah solenoida terdiri dari 200 lilitan, memiliki
panjang l = 40 cm, dan luas A = 10 cm2.
Hitunglah:
(a) induktansi solenoida,
(b) energi yang tersimpan dalam solenoida bila
kuat arus yang mengalir I = 20 A !
(c) Bila ke dalam solenoida dimasukkan bahan
ferit yang permeabilitas relatifnya mr = 200,
tentukanlah induktansi solenoida !

[(a) 4 x 10–5 H, (b) 8 x 10–3 J, (c) 8 x 10–3 H]

Arus Pergeseran :

dq

id = iC =  r  o A dE = dt
dt

12. Suatu tegangan AC diberikan langsung antara
ujung-ujung kapasitor 8 μF. Frekuensi sumber
adalah 3 kHz, dan amplitudo tegangan adalah 30
V. Tentukan arus pergeseran antara keping
kapasitor !

[4,52 cos (6π x 103t) A]
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6 – Arus dan Tegangan Bolak-Balik
Latihan 1

Arus dan Tegangan Bolak-Balik Sebagai fungsi sinus :
Hubungan Nilai Efektif & Nilai Maksimum :
1.

Im = Ief 2 = 1,414 Ief ;

V = Vm sin t

Vm = Vef 2 = 1,414 Vef

Jala-jala listrik di rumah mempunyai tegangan
220 V. Sebuah alat listrik dengan hambatan 40 
dipasang pada jala-jala listrik itu. Hitung :
(a) nilai efektif dan maksimum tegangan,
(b) nilai efektif dan maksimum arus !
[(a) 220 V; 311 V;

2.

I = Im sin t

(b) 5,5 A; 7,78 A

Diagram di samping menunjukkan tampilan
gelombang tegangan ac ketika dihubungkan pada
terminal masukan vertikal sebuah osiloskop. Bila
penguat vertikal diatur pada 2 V/cm, waktu
horizontal 5 ms/cm, dan tiap kotak mempunyai
ukuran 1 cm, tentukanlah :
(a) tegangan maksimum sumber ac itu,
(b) frekuensi sumber ac itu,
(c) Gambarlah grafik tampilan gelombang yang
akan tampak pada layar bila :
(i) waktu sapu horizontal disetel pada 10
ms/cm,
(ii) waktu sapu horizontal disetel pada 5
ms/cm dan frekuensi tegangan sumber ac
1
x mula-mula !
2

8 cm

[(a) 8 V; (b) 25 Hz]

Rangkaian Resistor Murni :

Jika : I = Im sin t

,

maka : V = Vm sin t

Rangkaian Induktor Murni :

Jika : I = Im sin t
V m = X L Im

,

maka :

3.

Sebuah sumber ac 220 V diubungkan pada
ujung-ujung sebuah induktor murni yang
memiliki induktansi 0,6 H. Tentukan reaktansi
induktif dan kuat arus listrik yang melalui
induktor tersebut jika frekuensi arus bolak-balik
itu :
(a) 50 Hz,
(b) 50 kHz !
[(a) 60 ; 1,17 A;

(b) 60 k ; 1,17 mA]
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V = Vm sin (t + 90o)
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Sebuah rangkaian arus bolak-balik yang bersifat
induktif murni terdiri dari induktor dengan
induktansi L = 25 mH dan sumber tegangan ac
dengan tegangan efektif 150 V. Berapakah :
(a) reaktansi induktif XL,
(b) kuat arus efektif Ief rangkaian jika frekuensi
sumber f = 50 Hz !
[(a) 7,85 ;

(b) 19,1 A]
Jika : I = Im sin t
Vm = XC Im

Rangkaian Kapasitor Murni :
5.

-28 -

,

V = Vm sin (t – 90o)
XC = 1  1

maka :

ωC

2πf C

Sebuah kapasitor 8 mF dihubungkan dengan
sumber tegangan ac yang tegangan
efektifnya 150 V dan frekuensinya f = 50 Hz.
Berapakah :
(a) reaktansi kapasitif XC,
(b) arus efektif Ief di dalam rangkaian ?

[(a) 397,89 ; (b) 0,38 A]
Rangkaian Seri Resistor Jika : I = Im sin t

& Induktor :
6.

, maka :

V m = Z Im

Z=

tan  =

R 2  XL2

VL
VR



Sebuah induktor murni dirangkai seri dengan
resistor 90 , kemudian ujung-ujung rangkaian
dihubungkan ke sumber arus bolak-balik 120 V,
60 Hz. Voltmeter yang dipasang pada ujungujung resistor menunjukkan 36 V. Hitung :
(a) tegangan antara ujung-ujung induktor,
(b) induktansi induktor !

[(a) 12 91 V; (b) 0,76 H]
Jika : I = Im sin t
Rangkaian Seri RLC :
V=

, maka :

VR2  VL  VC  ;

tan  =
7.

V = Vm sin (t + )

Z= V 

2

X L  XC
R

=

sumber adalah v = 100 2 sin 100 t volt.
(a) Hitung impedansi dan sudut fase rangkaian !
(b) Bagaimanakah sifat rangkaian : induktif atau
kapasitif ?
(c) Hitung arus efektif sumber !
(d) Hitung tagangan pada masing-masing
komponen !
[(a) 1000 ; – 53o ; (b) kapasitif; (c) 0,1 A;
(d) VR = 60 V; VL = 20 V; VC = 100 V]

i

VL  VC
VR

Perhatikan gambar rangkaian di samping ! R =
600 , L = 2 H, dan C = 10 mF. Tegangan sesaat

V = Vm sin (t + )
2

fr = 1

1
LC

L

C

2π

R

R 2  X L  X C 

i

v = 100 2 sin 100 t
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Sebuah kumparan yang dihubungkan dengan
sumber tegangan searah 12 V menghasilkan arus
0,15 A. Jika kumparan dihubungkan dengan
sumber tegangan bolak-balik 12 V efektif,
dihasilkan arus 0,12 A. Tentukanlah :
a. reaktansi induktif,
b. induktansi dari induktor apabila frekuensi
sumber adalah f = 50
Hz !
π
[(a) 60 ; (b) 0,6 H]

9.

Perhatikan gambar rangkaian di samping ! R =
3000 , L = 60 mH, dan C = 0,5 mF. Tegangan
sesaat sumber adalah V = 50 2 sin 10.000 t
volt. Tentukanlah :
(a) impedansi dan sudut fase rangkaian,
(b) sifat rangkaian,
(c) arus efektif dan arus maksimum,
(d) persamaan arus dan tagangan sebagai fungsi
waktu !

R

L

C

i

V = 50 2 sin 10.000 t

[(a) 500 ; 53o ; (b) induktif; (c) 0,1 A; 0,1
o
2 A; (d) I = 0,1 2 sin (10.000 t – 53 ) A;
VR = 30 2 sin (10.000 t – 53o) V;
VL = 60 2 sin (10.000 t + 37o) V;
VC = 20 2 sin (10.000 t – 143o) V]
10. Suatu rangkaian seri resistor 20  dan kapasitor 1
mF dihubungkan ke sumber arus bolak-balik
dengan frekuensi 250 rad/s. Tentukan besar
induktansi induktor yang harus dipasang seri
dengan rangkaian agar terjadi resonansi !
[16 H]

Daya Pada Rangkaian Arus Bolak-Balik :

2

P = Vef . Ief cos  = I ef . R

11. Sebuah rangkaian seri RLC dengan R = 150 , L
= 250 mH, C = 20 mF dihubungkan dengan
sumber tegangan bolak-balik yang memiliki Vm =
2002 volt dan f = 50 Hz. Tentukan daya rata-rata
yang diserap rangkaian!
R
A

L

C
B

I

[205,92 W]
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Z
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Sifat Rangkaian AC Untuk Frekuensi Sangat Kecil dan Sangat Besar :
12. Suatu kumparan bila dihubungkan dengan kutubkutub sumber arus searah 202 volt
menghasilkan arus searah 4,0 A. Bila kumparan
dihubungkan dengan kutub-kutub sumber arus
bolak-balik 50/ Hz diperlukan tegangan 206
volt untuk menghasilkan arus yang sama.
Tentukan induktansi kumparan !
[0,1 H]

Latihan 2

Arus dan Tegangan Bolak-Balik Sebagai fungsi sinus :
Hubungan Nilai Efektif & Nilai Maksimum :
1.

I = Im sin t

Im = Ief 2 = 1,414 Ief ;

Vm = Vef 2 = 1,414 Vef

Suatu sumber tegangan bolak-balik mempunyai
harga tegangan sebagai fungsi waktu sebagai
berikut : v = 100 2 sin 100t volt. Hitung :
(a) tegangan maksimum
(b) tegangan puncak ke puncak
(c) tegangan efektif
(d) frekuensi anguler
(e) periode
(f) frekuensi
(g) tegangan pada saat t = 0,0025 s
[(a) 1002 V; (b) 2002 V; (c) 100 V;
(d) 100 rad/s; (e) π s; (f) 50
Hz; (g) 100 V]
π
50

2.

Sebuah amperemeter ac digunakan untuk
mengukur kuat arus bolak-balik sehingga jarum
amperemeter menunjukkan angka seperti pada
gambar. Tentukanlah :
(a) nilai efektif arus bolak-balik,
(b) nilai maksimum arus bolak-balik,
(c) nilai rata-rata arus bolak-balik tersebut !

[(a) 8 A; (b) 82 A; (c)

16
π

10 A

20
5A

10
0

0A

2 A]
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Rangkaian Resistor Murni :

Jika : I = Im sin t

,

maka : V = Vm sin t

Rangkaian Induktor Murni :

Jika : I = Im sin t
V m = X L Im

,

maka :

3.
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; Vm = R Im

V = Vm sin (t + 90o)
XL =  L = 2f L

Sebuah sumber arus sinusiodal ac memiliki
frekuensi sudut 200 rad/s, dihubungkan ke ujungujung sebuah induktor murni 0,50 H.
(a) Jika tegangan sesaat ac dinyatakan oleh v =
(100 sin t) volt, dengan t dalam sekon,
tentukanlah persamaan arus sesaat i yang
melalui induktor dan hitung kuat arus pada
saat t = π s !
600

(b) Jika arus sesaat ac dinyatakan oleh i = (2,0
sin t) A, dengan t dalam sekon, tentukanlah
persamaan tegangan sesaat v pada ujungujung induktor dan hitung tegangan pada saat
t= π s!
600

[(a) i = sin (200 t – 90o); –0,5 A;
(b) v = 200 sin (200 t + 90o); 100 V]
Jika : I Im sin t
Vm = XC Im

Rangkaian Kapasitor Murni :
4.

V = Vm sin (t – 90o)
XC = 1  1
ωC

2πf C

Sebuah sumber tegangan ac sebesar 220 V
dihubungkan pada kapasitor 2 mF. Tentukan kuat
arus yang melalui kapasitor jika frekuensi sumber
itu adalah :
(a) 50 Hz,
(b) 50 kHz !

[(a) 0,14 A;

(b) 138,16 A]

Rangkaian Seri Resistor Jika : I = Im sin t
& Induktor :
V m = Z Im
5.

, maka :

, maka :
Z=

V = Vm sin (t + )

R 2  XL2

Sebuah kumparan dengan induktansi 0,05 H dan
hambatan 12  dihubungkan pada jaringan 130
V, 50
Hz. Hitunglah :

(a) kuat arus melalui rangkaian,
(b) sudut fase antara arus dan sumber tegangan,
(c) persamaan arusnya jika tegangan sumber
adalah V = Vm sin t,
(d) arus melalui rangkaian pada saat t = 0,005 s
[(a) 10 A; (b) 22,6o;
(c) i = 10 2 sin (t – 22,6o); (d) 13 A]
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VL
VR



XL
R
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Rangkaian Seri Resistor & Jika : I = Im sin t
Kapasitor :
2
2
6.

V = Vm sin (t + )

, maka
Z= V 

VR  VC ,

V=
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i

R 2  XC2 ,

tan  =

 XC

=

R

Sebuah rangkaian arus bolak-balik yang memiliki
hambatan 80  dan reaktansi kapasitif 60 ,
dihubungkan dengan sumber 220 V, 60
 Hz.
(a)
(b)
(c)
(d)

Berapa impedansi total ?
Hitung kuat arus yang melalui rangkaian !
Berapa harga kapasitansi ?
Berapa beda tegangan pada ujung-ujung
hambatan dan kapasitor ?
(e) Berapa sudut fase rangkaian ?
(f) Tentukan persamaan arusnya jika tegangan
sumber dinyatakan oleh V = Vm sin t !

[(a) 100 ; (b) 2,2 A; (c) 139 mF;
(d) 176 V; 132 V; (e) –37o;
(f) i = 2,2 2 sin (t + 37o) ampere]

Rangkaian Seri RLC :

I = Im sin t

Jika :
V=

VR2  VL  VC  ;

tan  =
7.

, maka :
2

X L  XC
R

=

VL  VC
VR

V = Vm sin (t + )
Z= V 
i

fr = 1

Dalam suatu rangkaian, arus bolak-balik sebesar i
mengalir melalui resistor R = 6 , induktor
dengan reaktansi XL = 2 , kapasitor dengan
reaktansi XC = 10 , seperti terlihat pada gambar
di bawah. Bila diketahui Vbc = 10 V, tentukan
Vab, Vcd, dan Vad ! Setiap harga tegangan di atas
merupakan harga efektif.
a
i

R
R= 6

b

c
XL = 2 

d

XC = 10 

[Vab = 30 V; Vcd = 50 V; Vad = 50 V]
8.

Perhatikan rangkaian seri RLC pada gambar !
Besar R = 10 , L = 0,1 H, dan C = 50 mF.
Tegangan ac yang dihubungkan pada rangkaian
memiliki nilai efektif V = 100 volt dengan
frekuensi 60 Hz. Tentukan :
(a) impedansi setiap komponen, sudut fase dan
diagram fasornya,
(b) impedansi total,
(c) kuat arus efektif,
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2π

R 2  X L  X C 

2

1
LC

 VC

VR
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(d) tegangan efektif pada setiap komponen dan
diagram fasornya!

VR

VC

VL

V

[(a) XL = 37,7 ; XC = 53,1 ;  = –57o ;
(b) 18,36 ; (c) 5,45 A;
(d) VR = 54,5 V; VL = 205,5 V; VC = 20 289,4 V]
9.

Jika frekuensi sudut sumber seperti pada gambar
di samping adalah 50 rad/s, hitunglah besar
kapasitansi kapasitor itu !
VL = 150 V

VC

2A
100 V

[800 mF]

Daya Pada Rangkaian Arus Bolak-Balik :

2

P = Vef . Ief cos  = I ef . R

10. Sebuah rangkaian seri yang terdiri atas sebuah
kumparan dan kapasitor dihubungkan dengan
sumber tegangan bolak-balik 110 V, 375 rad/s.
Induktansi kumparan 0,8 H, hambatan kumparan
40 , dan kapasitansi kapasitor 8 mF.
(a) Hitung arus efektif rangkaian !
(b) Tentukan daya disipasi dalam rangkaian !
(c) Tentukan daya disipasi dalam hamabatan R !

R

L

C

i

Vef = 110 V
 = 375 rad/s

[(a) 2,2 A; (b) 193,6 W; (c) 193,6 W]
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Sifat Rangkaian AC Untuk Frekuensi Sangat Kecil dan Sangat Besar :
11. Gambar di bawah menunjukkan dua buah
rangkaian. Tegangan rms dari generator adalah
sama dalam tiap kasus. Nilai-nilai hambatan R,
kapasitas C, dan induktansi L dalam rangkaian
ini adalah sama. Frekuensi generator ac adalah
mendekati nol. Dalam rangkaian manakah
generator akan mensuplai arus rms yang lebih
besar ?
R

C

R

R

L

C

L
C

Rangkaian I

L

R

Rangkaian II
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7 - Relativitas
Latihan 1

Transformasi Galileo :

x’ = x – v t

y’ = y

z’ = z

u x' = ux – v

u y' = uy

u z' = uz

a x' = ax

a y' = ay

a z' = az

1. Seorang pengamat (O’) duduk 6 m dari bagian
depan sebuah bus yang sedang bergerak dengan
kelajuan 20 m/s. Empat sekon setelah mobil itu
melewati seorang pengamat (O) di tanah, sebuah
lampu di bagian depan bus dinyalakan.
Tentukanlah koordinat-koordinat kejadian itu
menurut tiap-tiap pengamat !
[(x’, y’, z’, t’)= (6 m, 0, 0, 0);
(x, y, z) = (86 m, 0, 0, 4 s)]
2. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan konstan
60 km/jam. Di dalam kereta, Amir berjalan
dengan kecepatan 5 km/jam searah dengan gerak
kereta. Berapa kecepatan Amir menurut orang
yang diam di tepi rel ?
[65 km/jam]

Penjumlahan kecepatan relativistik :

vBD =

v BA  v AD
v .v
1  BA 2 AD
c

3. Dua pesawat A dan B bergerak dalam arah
berlawanan. Seorang pengamat di bumi mengukur
kelajuan A adalah 0,7 c dan kelajuan B adalah 0,8
c. Tentukan kelajuan B relatif terhadap A !

[0,96 c]
4. Dua pesawat A dan B bergerak berlawanan arah
seperti pada gambar. Pengamat di bumi melihat
kelajuan
A = 0,75 c dan kelajuan B = 0,85 c.
Tentukan kelajuan relatif B terhadap A !

[–0,98 c]
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L=

Lo


=

5. Sebuah pesawat antariksa memiliki panjang 80 m
ketika diukur pada saat diam di bumi. Berapakah
panjang pesawat antariksa itu menurut pengamat
di bumi ketika pesawat bergerak dengan kecepatan
0,6 c ?

[64 m]
6. Sebuah kubus memiliki volume 2000 cm3.
Tentulah volumenya menurut seorang pengamat
yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c relatif
terhadap kubus dalam arah yang sejajar dengan
salah satu rusuknya !
[1600 cm3]

Waktu relativistik :

t = to
7. Seorang astronout yang diam di bumi memiliki
laju denyut jantung 60 detak/menit. Berapa laju
denyut jantung astronout itu ketika ia menumpang
pesawat antariksa yang bergerak dengan kelajuan
0,8 c, diukur oleh pengamat yang :

a. diam dalam pesawat,
b. diam di bumi ?
[(a) 60 detak/menit; (b) 36 detak/menit]
8. Dua orang ahli ruang angkasa Yanto dan
Bambang masing-masing berumur 34 tahun dan
40 tahun. Yanto menggunakan pesawat dengan
kecepatan 0,8 c ke suatu planet yang letaknya 4
tahun cahaya dari bumi. Setelah tiba di planet
Yanto kembali ke bumi dan bertemu dengan
Bambang. Berapa umur Yanto dan Bambang
ketika bertemu kembali di bumi ?
[40 tahun; 50 tahun]

Massa relativistik :

m =  mo
9. Berapakah kelajuan sebuah partikel agar partikel
itu memiliki massa dua kali massa diamnya ?

[ 1 c3]
2
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Momentum relativistik :

p = mv =  mov
10. Sebuah elektron yang memiliki massa mo = 9,11 x
10–31 kg bergerak dengan kecepatan 0,75 c.
Tentukan besar momentum relativistiknya,
kemudian
bandingkan
terhadap
besar
momentumnya menurut mekanika klasik !

[3,1 x 10–22 kg m/s;
menurut mekanika klasik 2,05 x 10–22 kg m/s]

Energi relativistik :

Eo = mo c2 E =  Eo = m c2 Ek = E – Eo = ( – 1) mo c2
11. Jika massa diam proton mo = 1,67 x 10–27 kg,
berapa besar energi yang diberikan pada proton
untuk mencapai kecepatan tertentu agar massanya
menjadi dua kali massa diamnya !

[1,125 MeV]

Hubungan energi & momentum relativistik :

E2 = Eo2 + p2 c2

12. Sebuah elektron memiliki energi kinetik 2 MeV.
Tentukan :
a. energi totalnya,
b. momentum liniernya !
(massa diam elektron = 9,11 x 10–31 kg, c = 3 x
108 m/s).

[(a) 4,02 x 10–13 J; (b) 13 x 10–22 kg m/s]

Hukum kekekalan energi relativistik :

Energi relativistik awal = Energi relativistik akhir
13. Sebuah benda dalam keadaan diam membelah
secara spontan menjadi dua bagian yang bergerak
dengan arah berlawanan. Bagian yang bermassa
diam 3 kg bergerak dengan kelajuan 0,8 c dan
yang 5,2 kg dengan kelajuan 0,6 c. Tentukanlah
massa diam benda semula !

[11,5 kg]
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Latihan 2

Transformasi Galileo :

x’ = x – v t

y’ = y

z’ = z

u x' = ux – v

u y' = uy

u z' = uz

a x' = ax

a y' = ay

a z' = az

1. Sebuah mobil terbuka bergerak dengan kelajuan
15 m/s. Yanto yang berada dalam mobil
melemparkan sebuah bola vertikal ke atas dengan
kelajuan 6 m/s. Tuliskan fungsi kedudukan
(terhadap waktu) bola bila diamati oleh :

a. Yanto,
b. David yang diam di tepi jalan !
[(a) x’ = 0; y’ = 6t – 5t2; z’ = 0;
(b) x = 15t; y = 6t – 5t2; z = 0]
2. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan
kelajuan 0,85 c. Seorang awak dalam pesawat
tersebut menembakkan sebuah rudal dengan
kelajuan 0,35 c searah dengan gerak pesawat.
Berapa kecepatan rudal tersebut menurut
pengamat yang diam di bumi (menurut relativitas
Newton) ?
[1,2 c]

Penjumlahan kecepatan relativistik :

vBD =

v BA  v AD
v .v
1  BA 2 AD
c

3. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan
kelajuan 0,85 c. Seorang awak dalam pesawat
tersebut menembakkan sebuah rudal dengan
kelajuan 0,35 c searah dengan gerak pesawat.
Berapa kecepatan rudal tersebut menurut
pengamat yang diam di bumi (menurut relativitas
Einstein) ?

[0,92 c]

Panjang relativistik :

L=

Lo


=

4. Panjang pesawat antariksa adalah 100 m ketika
diukur pada saat diam di bumi. Berapakah panjang
pesawat antariksa itu menurut pengamat di bumi
ketika pesawat bergerak dengan kelajuan 0,8 c ?

[80 m]
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5. Jarak antara dua puncak gunung yang berada di
bumi jika diukur oleh pengamat dalam pesawat
antariksa yang sedang bergerak dengan kecepatan
0,75 c sejajar permukaan bumi adalah 507 m.
Berapakah jarak antara dua puncak gunung itu bila
diukur oleh pengamat yang berada di bumi ?
[200 m]
6. Sebuah pesawat berbentuk segitiga terbang
melintas di atas seorang pengamat dengan
kelajuan 0,95 c. Pada saat pesawat berhenti
(gambar a), panjang x = 50 m dan panjang y = 25
m. Tentukan luas penampang pesawat saat terbang
dalam arah seperti pada gambar b !

y

y’
x
(a)

x’
(b)
[195,16 m2]

Waktu relativistik :

t = to
7. Sebuah partikel pion dalam keadaan diam
mempunyai umur 1,8 x 10–8 detik kemudian
berubah menjadi bentuk lain. Bila pion itu
bergerak dengan kecepatan 0,95 c terhadap bumi,
berapa lama umurnya ?
[5,8 x 10–8 detik]
8. Periode suatu pendulum di muka bumi adalah 3,5
detik. Bila pendulum tersebut diamati oleh
seorang yang bergerak relatif terhadap bumi
dengan kecepatan 0,96 c, tentukan periode
pendulum tersebut !
[12,5 detik]

Massa relativistik :

m =  mo
9. Hitung massa sebuah elektron ketika bergerak
dengan kelajuan :
a. 0,1 c dalam CRT sebuah pesawat TV,
b. 0,98
c
dalam
suatu
akselerator
(pemercepatpartikel) yang digunakan dalam
pengobatan kanker !
(massa diam elektron 9,11 x 10–31 kg)
[(a) 9,16 x 10–31 kg; (b) 4,57 x 10–30 kg]
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Momentum relativistik :

p = mv =  mov
10. Hitung momentum sebuah elektron yang bergerak
dengan kelajuan 0,96 c !
(massa elektron = 9,1 x 10–31 kg; c = 3 x 108 m/s).

[9,4 x 10–22 kg m/s]

Energi relativistik :

Eo = mo c2 E =  Eo = m c2 Ek = E – Eo = ( – 1) mo c2
11. Sebuah partikel (massa diam mo) bergerak
sedemikian hingga energi kinetiknya 14 kali
energi diamnya. Bila kecepatan cahaya adalah c,
berapa kecepatan partikel tersebut ?

12. Energi total proton adalah tiga kali energi
diamnya.
a. Tentukan energi diam proton dalam eV !
b. berapa kelajuan proton ?
c. Tentukan energi kinetik proton dalam eV !
(massa diam proton 1,67 x 10–27 kg).

[(a) 936 MeV; (b) 2 2 x 108 m/s; (c) 1878 MeV]

Hubungan energi & momentum relativistik :

E2 = Eo2 + p2 c2

13. Berapa besar momentum proton pada soal nomor
12 ?

[1,41 x 10–18 kg m/s]
14. Hitung momentum elektron yang energi
kinetiknya 3,0 x 10-13J ! Massa elektron 9,1 x 10-31
kg.

[1,24 x 10–21kg m/s]
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8 – Radiasi Benda Hitam
Latihan 1

1.

2.

3.

4.

Q

P = t = e  A T4
Bandingkan laju energi kalor yang diradiasikan
per satuan luas badan Anda dengan yang
diradiasikan oleh sebuah kursi dengan emisivitas
yang sama. Anggap suhu badan Anda 37oC dan
suhu kursi 17oC.

Persamaa Stefan-Boltzman :

Itotal =

[1,3]
Sebuah pelat baja tipis berbentuk persegi dengan
panjang sisi 10 cm, dipanaskan dalam suatu
tungku sehingga suhunya mencapai 727oC.
Tentukan laju rata-rata energi kalor radiasi dalam
satuan watt jika pelat baja dapat dianggap benda
hitam. ( = 5,67  10–8 K–4)
[1134 W]
Taksirlah suhu Permukaan matahari dari
informasi berikut. Jari-jari Matahari Rs = 7 x 108
m. Jarak rata-rata Bumi-Matahari adalah R = 1,5
x 1011 m. Daya per satuan luas (pada semua
frekuensi) dari radiasi Matahari diukur di Bumi
menjadi 1400 W/m2. Anggap Matahari dianggap
sebagai benda hitam.
[5800 K]
Kawat spiral lampu pijar luas permukaannya 1
127oC. Diandaikan bahwa 60% dari energi listrik
yang dihantarkan pada lampu diradiasikan dalam
bentuk kalor, dan kawat pijar bersifat seperti
benda hitam. Berapa ampere arus yang mengalir
dalam lampu yang dihubungkan dengan stop
kontak (bertegangan 220 V), agar lampu tersebut
dapat berfungsi ?

[0,0825 A]

Hukum Pergeseran Wien :
5.

m T = C

Berapa panjang gelombang yang bersesuaian
dengan energi radiasi maksimum suatu benda
yang bersuhu 57oC ?
[8,8 mm]
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Berdasarkan grafik intensitas radiasi (I) terhadap
panjang gelombang, seperti tampak pada gambar
di samping, bagaimanakah hubungan antara suhu
mutlak T1, T2, dan T3 ?

I
T1
T2
T3



[T1 > T2 > T3]
7.

Radiasi yang dipancarkan oleh matahari memiliki
puncak pada panjang gelombang 503 nm.
a. Berapakah suhu permukaan matahari ?
b. Seandainya matahari merupakan benda hitam
sempurna, berapakah daya yang dipancarkan
per satuan luas ?
[a. 5760 K;

b. 6,24 x 107 W/m2]

Rumus Planck :

E = hf = h

8.

Sebuah molekul HCl bergetar dengan frekuensi
alami 8  1013 Hz. Berapakh perbedaan energi
antara dua tingkat energi berdekatan yang
diperkenankan ?
[0,33 eV]

9.

Berapakah panjang gelombang sebuah radiasi
foton yang memiliki energi 3,05  10–19 J ?

c
λ

[652 nm]

Energi Foton Cahaya :

E = Nhf = Nh

c
λ

10. Seberkas cahaya biru memiliki panjang
gelombang 450 nm. Hitunglah energi cahaya
biru tersebut bila terdiri atas :
a. 1 foton
b. 2 foton
c. 3 foton
[a. 2,8 eV, b. 5,6 eV, c. 8,4 eV]
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11. Sebuah lampu natrium 20 W berwarna
kuning ( = 589 nm). Berapa banyak foton
yang dipancarkan lampu itu setiap sekon ?
[5,92  1019]
12. Jumlah minimum foton cahaya yang panjang
gelombangnya  = 555 nm untuk menimbulkan
rangsangan visual pada mata normal adalah n =
100 foton per sekon. Jika cepat rambat cahaya c
= 3 x 108 m/s dan h = 6,6 x 10–34 J s, tentukanlah
daya cahaya tersebut !
[3,57 x 10–17 W]
Latihan 2

Persamaa Stefan-Boltzman :
1.

Q

P = t = e  A T4

Lampu pijar dapat dianggap berbentuk bola. Jarijari lampu pijar pertama adalah dua kali jari-jari
lampu pijar kedua. Suhu lampu pijar pertama dan
kedua masing-masing 27oC dan 127oC. Tentukan
nilai perbandingan antara daya kalor radiasi
lampu pertama dan lampu kedua !

[81 : 64]
2.

Sebuah lubang kecil pada dinding tanur
menyerupai benda hitam. Kalau luasnya 1 cm2
dan suhunya 1772oC (sama seperti suhu di dalam
tanur), berapakah energi kalor yang diradiasikan
keluar lubang setiap detik ?

[90,72 J/s]
3.

Bola (r = 3 cm) bersifat seperti benda hitam,
berada dalam keadaan seimbang dengan
lingkungannya. Ternyata bola menyerap daya 60
kW dari lingkungannya. Berapakah suhu bola
itu?

[3110 K]
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Kawat spiral lampu pijar luas permukannya 50
mm2 dan bersuhu 1227oC. Dengan menganggap
bahwa semua energi listrik yang dihantarkan
pada lampu diradiasikan keluar seluruhnya, dan
lampu pijar memiliki emisivitas = 0,8, berapakah
arus yang mengalir melalui lampu jika dipasang
pada tegangan 225 volt ? ( = 5,7  10–8 W m-2
K4)

[1,3 mA]

Hukum Pergeseran Wien :
5.

m T = C

Suhu kulit manusia kira-kira 37oC. Berapa
panjang gelombang untuk energi radiasi
maksimum yang dipancarkan dari kulit ?
[9,35 mm]

6.

Grafik di bawah adalah grafik hubungan antara
intensitas radiasi benda hitam dengan suhu
mutlaknya. Apakah yang dapat Anda simpulkan
dari grafik ini ?
I
T1
T2
T3

m1

m2 m3



Rumus Planck :
7.

E = hf = h

c
λ

Berapa energi foton (dalam eV) yang
dipancarkan oleh sebuah stasiun radio FM 105
MHz ?
[6,96  10–26 J]

8.

Berapa energi sebuah foton (dalam eV) yang
memiliki panjang gelombang :
a. 450 nm
b. 600 nm
[a. 2,76 eV; b. 2,08 eV]
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Berapakah panjang gelombang dari sebuah foton
yang memiliki energi 4,42  10–19 J ?
[450 nm]

Energi Foton Cahaya :

E = Nhf = Nh

c
λ

10. Hitung energi cahaya hijau dengan panjang
gelombang 500 nm bila cahaya itu mengandung :
a. 1 foton
b. 2 foton
c. 5 foton
[a. 3,96  10-19 J; c. 1,98  10-19 J;
b. 7,92  10-19 J]
11. Andaikan 5,5% energi lampu pijar dipancarkan
sebagai
sinar
tampak
yang
panjang
gelombangnya 5400 Å dan konstanta Planck h =
6,6  10–34 J s. Tentukan jumlah foton yang
dipancarkan lampu pijar 100 W dalam setiap
sekon !

[15  1018 foton]
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9 – Fisika Atom
Latihan 1

Kecepatan elektron yang tidak dibelokkan dalam tabung

v

E
B

1. Seberkas elektron yang malalui sebuah tabung
yang mengandung pasangan keping sejajar
bermuatan listrik dan elektromagnet tidak
mengalami pembelokan. Jika kuat medan listrik
dalam keping sejajar 7.103 N/C dan besar induksi
magnetik 3,5.10-2 T, berapa kelajuan elektron
[2.105 m/s]
malalui tabung?
Hukum kekekalan energi mekanik :
Energi potensial listrik = energi kinetik elektron
eV  12 mv2
2. Berkas elektron yang dipancarkan oleh katoda
dipercepat menuju anode oleh beda potensial
antara anoda dan katoda sebesar 36440 V. Berapa
kelajuan elektron keluar dari katoda? (massa
elektron = 9,11.10-31 kg, muatan elektron = 1,6.10[82 x 107 m/s]
19
C)
mv
r
Jari-jari lintasan sebuah elektron dalam medan magnetik
eB
3. Sebuah elektron yang massanya 9,11.10-31 kg
bergerak dengan kelajuan 2.105 m/s melintasi
suatu medan magnetik 8.10-4 T. Berapa jari-jari
lintasan yang ditempuh oleh elektron?
[1,4.10-3 m]

Percobaan tetes minyak Millikan

q

mg
E

4. Sebuah tetes minyak yang beratnya 1,9.10-14 N
diam di antara pasangan keping sejajar yang kuat
medan listriknya 4.104 N/C
a. Berapa besar muatan tetas minyak tersebut?
b. Jika tetesan minyak ditarik ke keping positif,
berapa jumlah elektron yang terkandung dalam
tetesan minyak?

E

V
d

[4,8.10-18 C; 30]

-2

5. Dua keping sejajar dengan jarak 2.10 m dipegang
horizontal di udara. Keping atas dijaga pada
potensial positif 2,45.103 V sementara yang bawah
dibumikan.
a. Sebuah tetes minyak bermassa 8.10-15 kg tetap
stasioner dalam udara di antara kedua keping.
Tentukanlah besar muatan listrik tetes minyak
tersebut dan tentukanlah nilai n jika muatan itu
= ne.
b. Jika potensial pada keping atas tiba-tiba diubah
menjadi – 2,45.103 V berapa percepatan awal
dari tetes minyak yang jatuh?
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dengan R = 1,097.107/m

6. Pada deret Balmer, hitunglah:
a. Panjang gelombang terpanjang
b. Panjang gelombang terpendek

[656,3 nm; 364,6 nm]

Model Atom Bohr
Gaya Sentripetal = Gaya Coulomb

m

v2
ke 2
 2
r
r

h
dengan n = 1,2,3,.....
2
r1 : r2 : r3 : ....  12 : 2 2 : 32 : .....
Jari-jari Orbit rn  n 2  5,28.1011 m  n 2  0,528 
Momentum Sudut Elektron

L  mvrn  n

7. Untuk atom hidrogen pada orbit Bohr n = 3,
tentukanlah:
a. jari-jari orbit
b. gaya listrik yang bekerja pada elektron
c. gaya sentripetal
d. kelajuan elektron
Massa elektron = 9,1.10-31 kg; k = 9.109 dalam SI;
e = 1,6.10-19 C.
[4,75 Å; 1,02.10-9 N; 1,02.10-9 N; 2,31.105 m/s]
 13,6
eV
n2
13,6
Energi Kinetik Elektron
E k  2 eV
n
  13,6 
Ep   2  2  eV
Energi Potensial Elektron
 n

8. Sebuah atom hidrogen berada pada keadaan dasar.
Tentukanlah:
a. energi total
b. energi kinetik
c. energi potensial
d. energi yang diperlukan untuk mengeluarkan
elektron itu sama sekali (energi ionisasi)
(Semua dalam satuan elektronvolt)

Energi Total Elektron

En 

[- 13,6 eV; 13,6 eV; -27,2 eV; 13,6 eV]
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hf  Em  En

9. Sebuah atom hidrogen memiliki elektron pada
tingkat n = 4.
a. Jika panjang gelombang foton 990 nm
menumbuk atom, akankah atom mengalami
ionisasi?
b. Jika atom diionisasi dan elektron menerima
kelebihan energi setelah ionisasi, berapa energi
kinetik elektron (dalam joule)?
h = 6,6.10-34 J.s; c = 3.108 m/s.

[ionisasi; 6,4.10-20 J]

10. Elektron dengan energi 11,6 eV ditembakkan pada
atom gas hidrogen. Berapa panjang gelombang
radiasi yang akan dipancarkan gas?
[1,07.10-7 m]

Energi Total Ion Berelektron satu :

En =

 13,6Z 2
eV
n2

11. Tentukan energi total ion Li2+ (Z = 2) untuk
keadaan n = 1, 2, dan 3 !

[-122,4 eV; - 30,6 eV; -13,6 eV]

Bilangan Kuantum Orbital :

l = 0, 1, 2, 3, …. (n –1)

L=

l (l  1)  ;  

h
2π

12. Hitung besar momentum sudut sebuah elektron
dengan keadaan l = 1 dan 3 ! (h = 6,6  10–34 J s)
[1,5  10–34 J s ; 3,6  10–34 J s]

Bilangan Kuantum Magnetik :

ml = -l, …, 0, …, +l
13. Tentukan nilai bilangan kuantum magnetik yang
mungkin untuk subkulit s dan d !
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14. Sebuah elektron dalam atom hidrogen berada pada
keadaan n = 3, l = 2.
a. Berapa besar vektor momentum sudut
elektron?
b. Berapa banyakkah komponen-Z yang boleh
dimiliki oleh vektor momentum sudut L ?
c. Bambarlah vektor-vektor L yang mungkin
tersebut !
d. Tentukan sudut-sudut yang dibentuk oleh
vektor L terhadap sumbu Z !
e. Apakah jawaban (a), (b), dan (d) berubah jika
bilangan kuantum utamanya n = 4 ?

Bilangan Kuantum Spin :

ms =  1

2

15. Tentukan kemungkinan jumlah keadaan untuk

atom hidrogen jika bilangan kuantum utama
adalah :
a. n = 1 dan
b. n = 2

Latihan 2

Kecepatan elektron yang tidak dibelokkan dalam tabung

v

E
B

1. Seberkas sinar katoda melewati pelat pendefleksi
dan dihasilkan sinar yang tidak dibelokkan. Jika
kuat medan listrik dan kuat medan magnet pada
pelat pendefleksi masing-masing 2,7.102 N/C dan
0,09 T, hitunglah kecepatan elektron sinar katoda
tersebut.

[3.105 m/s]

Hukum kekekalan energi mekanik :

Energi potensial listrik = energi kinetik elektron
eV  12 mv2
2. Sebuah elektron dipercepat oleh beda potensial
sebesar 500 V pada percobaan Thomson. Jika
muatan spesifik elektron sebesar 1,76.1011 C/kg.
Hitunglah kecepatan elektron saat menumbuk
layar.

[1,327.107 m/s]
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Jari-jari lintasan sebuah elektron dalam medan magnetik

r

mv
eB

3. Sebuah elektron yang massanya 9,11.10-31 kg
bergerak dengan kelajuan 4.105 m/s melintasi
secara tegak lurus suatu medan magnetik dengan
B = 1,2.10-3 T. Berapa jari-jari lintasan elektron
jika e = 1,6.10-19 C?
[1,9.10-3 m]

Percobaan tetes minyak Millikan

q

mg
E

E

V
d

4. Sebuah tetes minyak yang memiliki berat 80 fN
(1 fN = 10-15 N) mengandung 2 buah elektron.
a. Berapa beda potensial yang harus diberikan di
antara sepasang keping logam sejajar
horizontal yang terpisah pada jarak 10 mm
agar tetes minyak seimbang?
b. Jika beda potensial dalam (a) dikurangi
hingga
menjadi
setengahnya,
berapa
percepatan awal yang akan dialami tetes
minyak?
c. Jika dalam (a), tetes minyak secara tiba-tiba
memperoleh tambahan 3 elektron, berapa
beda potensial baru yang diperlukan agar tetes
minyak tetap seimbang?
[2500 V; 5 m/s2; 1000 V]

1
1 
 1
 R  2  2 ,

m 
n
5. Panjang gelombang terpanjang yang diamati dari
suatu deret adalah 144
, dengan R adalah tetapan
7R

Rumus Umum untuk Setiap Deret

nm

Rydberg. Deret apakah ini?

[Paschen]
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6. Tentukanlah n untuk memperoleh
gelombang
a. terpanjang
b. terpendek
pada deret Lyman dan Pfund

panjang

[2 dan 6; ~]

Model Atom Bohr
Gaya Sentripetal = Gaya Coulomb

m

v2
ke 2
 2
r
r

h
dengan n = 1,2,3,.....
2
r1 : r2 : r3 : ....  12 : 2 2 : 32 : .....
Jari-jari Orbit rn  n 2  5,28.1011 m  n 2  0,528 
Momentum Sudut Elektron

L  mvrn  n

7. Tentukanlah:
a. momentum sudut,
b. kecepatan elektron atom hidrogen pada orbit
Bohr n = 2,
diketahui konstanta Planck h = 6,6.10-34 Js, me =
9,1.10-31 kg.

[2,1.10-34 kgm2/s; 1,09.106 m/s]

Energi Foton yang Diserap atau Dipancarkan Atom Hidrogen
8. Bila atom hidrogen ditembak, maka elektron atom
hidrogen itu akan tereksitasi ke tingkat energi
yang lebih tinggi. Pada saat elektron turun kembali
ke tingkat energi yang lebih rendah, maka atom
akan memancarkan cahaya. Tentukanlah ketiga
panjang gelombang terbesar yang dipancarkan bila
atom kembali ke tingkat n = 1 dari tingkat energi
yang lebih tinggi.

[122 nm; 10,2 nm; 97 nm]
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9. Elektron atom hidrogen tereksitasi ke tingkat
energi yang lebih tinggi karena ditembak dengan
partikel. Pada saat elektron turun kembali ke
tingkat energi yang lebih rendah, atom akan
memancarkan cahaya. Jika energi dasar E1 = -13,6
eV dan h = 6,6.10-34 Js, tentukanlah:
a. Besar energi yang dipancarkan (dalam SI)
karena elektron turun dari n = 5 ke n = 2
b. Frekuensi cahaya yang dipancarkan karena
elektron turun dari n = 4 ke n= 2
c. Panjang gelombang cahaya yang dipancarkan
karena elektron turun dari n = 3 ke n = 2.
[4,58.10-19 J; 6,18 Hz; 6,55.10-7 m]

Energi Total Ion Berelektron satu :

En =

 13,6Z 2
eV
n2

10. Tentukan energi total ion He+ (Z = 2) untuk
keadaan n = 1, 2, dan 3 !

[-54,4 eV; - 13,6 eV; -6,04 eV]

Bilangan Kuantum Orbital :

l = 0, 1, 2, 3, …. (n –1)

L=

l (l  1)  ;  

11. a. Tentukan nilai-nilai bilangan kuantum orbital
yang diperbolehkan untuk : n = 2 dan n = 3 !
b. Berapa banyakkah bilangan kuantum orbital
yang diperbolehkan !

12. Hitung besar momentum sudut sebuah elektron
dengan keadaan l = 2 dan 4 ! (h = 6,6  10–34 J s)
[2,6  10–34 J s ; 4,7  10–34 J s]

Bilangan Kuantum Magnetik :

ml = -l, …, 0, …, +l
13. Tentukan nilai bilangan kuantum magnetik yang
mungkin untuk subkulit p dan f !

Bilangan Kuantum Spin :

Lz = m l 

ms =  1

2

14. Tunjukkan bahwa kulit L maksimum ditempati
oleh 8 elektron, dan M maksimum oleh 18
elektron !
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10 – Fisika Inti dan Radioaktivitas
Spektrometer Massa :

m=

q B B' r
E

1. Ion-ion uranium bermuatan tunggal dipercepat
oleh beda potensial 2 kV mulai dari keadaan diam
sampai mencapai kelajuan v. Dengan kelajuan ini,
ion-ion uranium memasuki suatu daerah yang
memiliki medan magnetik 1,2 T yang arahnya
tegak lurus terhadap kecepatan ion-ion.
a. Bagaimanakah rumus untuk menghitung jarijari lintasan r dan medan magnetik B ?
Tentukan jari-jari lintasan yang ditempuh oleh
ion-ion ini jika dianggap ion-ion ini adalah :
b. ion-ion U238
c. ion-ion U235
(1 sma = 1,66  10–27 kg, e = 1,6  10–19 C).
Penuntun : kelajuan
dihitung
dengan
1
menyamakan energi kinetik ( 2 m v2)
dan energi potensial (q V)
b. 8,28 cm

c. 8,23 cm

2. Spektrometer massa seperti gambar di samping
digunakan untuk mengukur massa sebuah ion
bermuatan tunggal. Kuat medan listrik antar
keping dari selektro kecepatan adalah 2500 V/m,
dan induksi magnetik dalam selektor kecepatan
maupun dalam ruang dimana ion menempuh
lintasan busur lingkaran memiliki besar 0,035 T.
Dari pengukuran tanda pada film fotografi
diperoleh bahwa jari-jari lintasan adalah 27,8 cm.
a. Berapakah massa ion tersebut ?
b. Jika unsur lain yang dimasukkan ke dalam
spektrometer massa ini menghasilkan jari-jari
lintasan 84,9 cm, apakah nama unsur ini ?
(Anggap ionnya bermuatan tunggal)
a. 13,1 cm

b. 40 sma
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Defek Massa & Energi Ikat Inti :

1 sma = 1,66  10–27 kg =
E = m c2

931 MeV
c2

E = m . (931 MeV/sma)

7
3

3. Massa atom Li , proton, netron dan elektron
masing-masing adalah 7,016003 sma; 1,007276
sma; 1,008665 sma; dan 0,000549 sma. Hitung
defek massa, energi ikat, dan energi ikat nukleon
untuk atom 73 Li !
a. 0,042132 sma
b. 39,22 meV
c. 5,6 MeV/nukleon

9

4. Massa inti atom 4 Be = 9,0121 sma sedangkan
massa proton bebas 1,0078 sma dan netron bebas
1,0086 sma. Bila 1 sma setara dengan energi 931
MeV, tentukan besarnya energi pengikat atom
9
4 Be !
57,8 MeV
A
Z
A
Z

Radioaktivitas :

X
X

A4
Z 2
A
Z1

Y  42 α

Y βυ
0
-1

Q = (mX – mY - m)  931 MeV/sma
Q = (mX – mY - m)  931 MeV/sma

5. Perkirakan energi kinetik sinar  yang
dipancarkan dalam peluruhan alfa dari 226 Ra.
(Energi kinetik sinar  kira-kira 98% dari energi
reaksi Q). (226 Ra = 226,025403 sma, 222Rn =
222,017571 sma, 4He = 4,002603 sma, 1 sma =
931 MeV).
4,77 MeV
23
10

23
11

6.

Ne meluruh menjadi Na dengan memancarkan zarah beta. Berapa energi kinetik maksimum
dari elektron-elektron (zarah beta) yang
dipancarkan ? (Massa atom netral : 23Ne =
22,994465 sma; 23Na = 22,989768 sma).

7.

228

4,37 MeV
224

Th meluruh ke keadaan eksitasi Ra dengan
memancarkan sinar , yang kemudian meluruh ke
keadaan dasar dengan memancarkan sebuah foton
217 keV. Tentukan energi kinetik zarah . Massa
228
Th = 228,0287 sma; 224Ra = 224,0202 sma; 4
= 4,0026 sma. Anggap energi kinetik zarah  =
98% dari energi reaksi Q !
5,2006 MeV
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Aktivitas Radiasi :

A=

 dN
=N
dt

N = No e-t

T12 

A = Ao e-t

ln2 0,693

λ
λ

 n Ao

A = 12

 n No

N = 12

-55 -

n=

t
T 12

 n mo

m = 12

8. Sebuah laboratorium memiliki 1,43 mg 7 N
murni, yang memiliki waktu paro 10 menit.
a. Berapa banyak inti yang ada semula ?
b. Berapa aktivitas radiasi semula ?
c. Berapa aktivitasnya setelah 1 jam ?
d. Berapa lamakah aktivitasnya akan berkurang
menjadi 7,42  1010 Bq ?
13

a. 6,6  1016 atom
b. 7,6  1013 Bq

c. 1,2 1012 Bq
d. 100 menit

9. Suatu isotop 210
82 Pb yang memiliki waktu paro 22
tahun dibeli 44 tahun yang lalu. Isotop ini akan
berubah menjadi 210
83 Bi . Jika mula-mula terdapat
100 g

210

210

Pb , tentukan massa

Pb dan

210

Bi

saat ini !
25 g, 75 g

10. 800 gram unsur P dengan waktu paro 122 hari
meluruh menjadi unsur Q. Tentukan massa P dan
Q setelah 2 tahun (1 tahun = 366 hari) !
12,5 g; 787,5 g

Energi pada Reaksi Inti :

a + X  Y + b + Q

Q = [(ma + mX) - (mY + mb)]  931 MeV/sma
Q = Ky + Kb - Ka

11. Reaksi nuklir
n  B  Li  He diamati
terjadi ketika netron yang bergerak sangat lambat
(mn = 1,0087 sma) menumbuk sebuah atom boron
yang semula diam (mB = 10,0129 sma).
a. Hitung energi reaksi Q ! (mLi = 7,0160 sma,
mHe = 4,0026 sma).
b. Jika energi kinetik netron lambat dianggap
mendekati nol dan partikel  diamati keluar
dengan kecepatan 9,3  106 m/s, tentukan
energi kinetik litium ! (1 sma = 1,66 10–27 kg).
10
5

a. 2,793 MeV

7
3

4
2

b. 0,997 MeV
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f=

1
qB

T 2πm

EK =

12. Sebuah siklotron kecil dengan jari-jari maksimum
0,25 m, mempercepat proton-proton dalam medan
magnetik 1,57 T. (massa proton = 1,6  10–27 kg).
Hitung :
a. frekuensi tegangan bolak-balik yang diperlukan
b. energi
kinetik
proton-proton
ketika
meninggalkan siklotron
b. 1,23  10–12J

a. 2,5  107 Hz

Reaksi Fisi & Fusi :
13. Perhatikan reaksi fisi berikut ini.
1
0

n

1,0087

U 

235
92

235,9054

Xe 

140
54

139,9054

Sr  2 01n

94
38

93,9063

Berapakah energi yang dibebaskan bila :
a. fisi terjadi pada 1 atom saja
b. fisi terjadi pada 2 kg atom
(NA = 6,02  1023 atom/molekul)
a. 208 MeV

b. 1,07  1027 MeV

14. Tentukan energi yang dibebaskan pada reaksi fusi
berikut!
2
1

H  12H  13H  11H

(mH-2 = 2,014102 sma;
mH-1 = 1,007825 sma)

mH-3 = 3,016049 sma;
4,03 MeV
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m v2 

q 2 B2 r 2
2m
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