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A. Pertanyaan

1. Gambar berikut menggambarkan empat situasi saat muatan positif dan negatif bergerak secara
horizontal beserta laju tiap muatan. Urutkan keempat situasi tersebut berdasarkan arus efektif
yang melewati daerah tersebut, yang terbesar lebih dulu.

2. Tiga kawat, dengan diameter yang sama, dihubungkan secara bergantian ke dua titik dengan
beda potensial yang konstan. Resistivitas dan panjang kawat masingmasing  dan L (kawat A),
1,2ρ  dan 1,2L  (kawat B), dan 0,9ρ  dan  L  (kawat C). Urutkan ketiga kawat berdasarkan laju
energi yang dilepaskan dalam bentuk energi termal, mulai dari yang terbesar. 

3. Anda  menghubungkan  dua   resistor    R1  dan  R2,   dengan  R1>R2,   dengan  baterai.  Mulamula,
resistor   dihubungkan     dengan  baterai   satu  per   satu,   kemudian  kedua   resistor   disusun   seri,
kemudian   paralel.   Urutkan   keempat   susunan   tersebut   berdasarkan   kuat   arus   yang   melalui
baterai.

4. Untuk keempat   rangkaian berikut,  apakah resistorresistor  tersusun secara seri,  paralel,  atau
bukan keduanya?

5. Sebuah resistor R1 dihubungkan dengan baterai, kemudian resistor R2  ditambahkan secara seri.
Apakah (a) beda potensial kedua kaki resistor R1 dan (b) kuat arus i1 yang melalui R1 sekarang
lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan sebelumnya? (c) Apakah hambatan ekuivalen R12 dari
R1 dan R2 lebih dari, kurang dari,  atau sama dengan R1?

B. Soal 

1. Arus sebesar 5,0 A mengalir didalam kawat selama 4,0 menit. Tentukanlah (a) berapa Coloumb
dan (b) berapa banyak elektron yang mengalir didalam kawat?

2. Sekumpulan  deuteron  berasal  dari  siklotron  dengan  energi  16  MeV dan  menumbuk  balok
tembaga.  Kumpulan deuteron tersebut  ekivalen dengan arus sebesar  15  μA.  Berapa banyak
deuteron per sekon yang menumbuk balok?

3. Manusia dapat tersengat listrik dengan kuat bila arus sekecil 50 mA mengalir didekat jantung.
Seorang teknisi listrik bekerja dengan tangan berkeringat dan mengalami kontak dengan kedua
kawat konduktor yang digenggamnya masing-masing di tiap tangan. Jika ia memiliki resistansi
2000 Ω, berapakah tegangan yang dapat membahayakannya?

4. Ketika  tegangan  115  V  bekerja  pada  kedua  ujung  kawat  sepanjang  10  m  dan  jari-jari
penampang 0,30 mm, dan besar  dari  rapat  arus  yang mengalir  sebesar  108 A/m2.  Tentukan
resistivitas kawat.













5. Gambar  di  samping  memberikan  potensial  listrik  sepanjang
kawat  tembaga yang dialiri  arus  seragam dari  potensial  Vs  =
12,0 μV pada x = 0 ke titik dengan potensial nol pada xs  = 3,00
m. Jari-jari penampang kawat ialah 2,00 mm. Berapakah arus
yang mengalir pada kawat? Anggap resistivitas kawat konstan
sepanjang kawat.

6. Pada  gambar  di  samping,  kawat  penghambat  dihubungkan
dengan baterai  dan ditempatkan dalam silinder isolator yang
dilengkapi dengan piston yang dapat bergerak tanpa gesekan
dan  mengandung  gas  ideal.  Arus  sebesar  240  mA mengalir
melalui  kawat  yang  memilikki  hambatan  550  Ω.  Pada  laju
berapa piston harus bergerak agar massa sebesar 12 kg dapat
bergerak  keatas  sehingga  temperatur  didalam tetap  konstan?
Anggap  proses  pemuaian  gas  berlangsung  adiabatik  dan
isotermik.

7. Pada gambar terlihat baterai ideal dengan ggl masing-masing 1

= 150 V dan 2 = 50 V dan hambatannya ialah R1 = 30,0 Ω dan
R2 = 20,0 Ω. Tentukan beda potensial P dengan Q?

8. Pada gambar dibawah terlihat baterai ideal dengan ggl  1 = 10,0
V  dan  2  =0,5001  dan  hambatan  masing-masing  4,00  Ω.
Berapakah besar arus pada (a) hambatan  R2 dan (b) hambatan
R3?

9. Rangkaian di samping menunjukkan sebuah kapasitor,  dua
baterai ideal, dua resistor dan sebuah sakelar S. Awalnya S
terbuka untuk waktu yang lama. Jika lalu ia ditutup untuk
waktu  yang  lama,  berapakah  perubahan  muatan  dalam
kapasitor? Diketahui C = 10 μF,  1 = 1,00 V, E2 = 3,00 V, 
R1 = 0,20 Ω, dan R2 = 0,40 Ω.

10. Gambar di samping menunjukkan rangkaian dengan lampu
flash. Lampu fluoresens L (kapasitansi diabaikan) terhubung
secara  paralel  dengan  C dalam rangkaian  RC.  Arus  hanya
melalui lampu L bila perbedaan potensial mencapai batas VL,
lalu terjadi pengosongan kapasitor hingga muatannya habis
secara total melalui lampu dan lampu berkilat secera singkat.
Untuk lampu dengan potensial batas  VL  = 72,0V terhubung
dengan baterai ideal (hambatan diabaikan)   = 95,0 V dan
kapasitor  0,150  μF,  berapakah  besar  hambatan  R  yang
dibutuhkan agar dihasilkan 2 kilatan per detik?






