
Soal Tutorial Fisika Dasar IA1

Topik: Teori Kinetik Gas

A. Pertanyaan
1. Dalam botol berisi gas CO2 murni bersuhu T, berapakah energi dalam gas tersebut?  Berikan

alasannya.
2. Suatu  gas  dalam  botol  didinginkan  sampai  temperatur  tertentu.  Besaran  apa  saja  yang

mungkin berubah di dalam sistem gas ini?
3. Tuliskan 8 jenis gerak molekul air (H2O) yang mungkin dilakukannya.
4. Setiap derajat bebas yang dimiliki suatu gugus molekul menjadi ciri khas (identitas) gugus

molekul tersebut, sehingga dari sifat ini dapat dikenali dengan baik keberadaannya. Jelaskan
apa yang dimaksud oleh kalimat ini.

5. Dikenal ada dua jenis kapasitas panas,  yaitu kapasitas panas volume tetap dan kapasitas
panas tekanan tetap. Dari perilaku gerak molekul, menurut pendapat anda, mengapa kedua
jenis besaran tersebut berbeda ?

B. Soal
1. Sebuah botol yang volumenya tetap 40 liter diisi gas oksigen dengan rapat masa 12 mg per

liter. Hitunglah:
a) masa oksigen.
b) jumlah molekul oksigen di dalam botol.

2. Suatu bejana tertutup rapat memiliki temperatur 47° C. Bejana tersebut berisi 2 mol gas H2O
murni. Bila diketahui pada molekul H2O terdapat 16 derajat bebas. Berapa nilai kapasitas
panas spesifik gas H2O?

3. Sebuah  pesawat  balon  udara  yang  volumenya  40  m3 akan  diisi  dengan  hidrogen  pada
tekanan 106 Pa. Sebelum diisikan ke balon, hidrogen tersimpan pada tabung-tabung yang
masing-masingnya bervolume 0,1 m3 pada tekanan mutlak 108 Pa. Berapa tabung hidrogen
yang diperlukan untuk mengisi balon?

4. Sebuah  botol  penyimpan  gas  CO2 volumenya  60  liter  bertekanan  2,4  x  107 Pa  pada
temperatur ruangan 27° C. Gas ini ingin diisikan/ditiupkan pada balon-balon karet dengan
keadaan  yang  seragam,  yaitu  masing-masing  pada  volume  5  liter  dan  tekanan  106 Pa.
Selama proses  pengisian  balon  tersebut  terjadi  kebocoran  sebesar  5%.  Tentukan  jumlah
balon yang dapat dibuat pedagang tersebut.

5. Sebuah tabung berisi 1 gram oksigen pada tekanan (mutlak) 106 Pa dan temperatur 47 °C.
Kemudian (karena bocor) tekanan turun menjadi 5/8 tekanan mula-mula dan suhu turun
menjadi 27 °C.
a) Berapa volume tabung?
b) Berapa gram oksigen yang hilang (karena bocor)?

6. Dua mol gas ideal yang memiliki derajat bebas 12 dipanaskan melalui proses volume tetap
dari temperatur 47 ° C hingga 127 ° C. Hitunglah:
a) CV dan CP gas tersebut.
b) Jumlah panas yang diberikan pada gas tersebut.

7. Gas helium yang masanya 400 gram, (BM = 8) berada dalam botol besi pada temperatur 27
°C mempunyai tekanan 3×106 Pa. 
a) Hitung volume gas helium pada keadaan tersebut?
b) Berapa volumenya bila salah satu sisi botol tersebut yang berupa piston dan didorong ke

dalam pada temperatur tetap hingga tekanannya menjadi 5 kali semula ?
8. Dalam suatu tabung tertutup yang volumenya 40 liter berisi gas Hidrogen yang dipandang

sebagai gas ideal monoatomik memiliki masa 2 Kg. Tentukan :
a) besar kecepatan rata–rata apabila temperatur dalam tabung tersebut 47 oC .
b) tekanan gas di dalam tabung
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9. Delapan mol gas oksigen ditempatkan dalam ruang tertutup dengan temperatur 77  oC dan
tekanannya  107  Pa.  Apabila  gas  ini  dipandang  berperilaku  sebagai  gas  ideal  diatomik,
tentukanlah :
a) Volume ruang yang ditempati gas oksigen ini
b) Besarnya energy dalam yang dimiliki gas oksigen.

10. Tiga mol gas ideal monoatomik mempunyai tekanan 4 x 10 6 Pa dalam kontainer 18 liter.
Gas tersebut dipanaskan pada volume tetap sampai temperaturnya 2x semula .
a) Tentukan temperatur mula-mula.
b) Tentukan temperatur akhir.
c) Tentukan tekanan gas dalam kontainer setelah dipanaskan.
d) Berapa panas total dalam kontainer?
e) Berapa perubahan energi dalamnya?


