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1. Suatu susunan kawat diperlihatka pada gambar, a = 12 cm dan b = 16 cm. 

Arus listrik pada kawat lurus yang panjang  dengan persamaan i = 5t2-10t, 

dimana i dalam ampere dan t dalam detik. 

a. Hitunglah ggl imbas dalam loop pada t=3s. 

b. Kemanakah arah arus induksi pada loop lawat? 

 

2. Suatu rangkaian R-L-C terhubung seri, mengkonsumsi daya rata-rata 

sebesar 400W, apabila dihubungkan dengan sumber tegangan AC 220V, 

50Hz. Faktor daya beban tersebut adalah 0,8 (dominan beban induktif).  

a. Hitunglah hambatan resistive total (net resistance) beban tersebut.  

b. Apabila diinginkan faktor daya bernilai 1, berapakah besar kapasitansi kapasitor yang harus 

ditambahkan secara seri pada beban tersebut? 

c. Hitunglah daya rata-rata akhir setelah penambahan kapasitor tersebut. 

3. Komponen medan listrik dari sebuah gelombang elektromagnetik diberikan oleh �⃗� =

50 cos(50𝑦 − 1,5 × 10−10𝑡) �̂� dengan 𝐸, 𝑦, dan 𝑡 dalam satuan MKS.  

a. Tentukan arah propagasi gelombang. 

b. Tentukanlah nilai rata-rata dari  �⃗� × �⃗� . 

c. Tentukan komponen medan magnetik dari gelombang EM tersebut  

d. Tentukan arah dari medan magnetik pada x = 0 dan t = 0. 

 

4. Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 6000 Ao dijatuhkan tegak lurus pada kisi yang 

terdiri dari 10000 garis per cm. 

a. Tentukanlah sudut θ dimana didapati maksimum orde pertama? 

b. Tentukan banyaknya maksima yang dapat diamati pada layar. 

5. Sebuah elektron bergerak dengan laju 0,8c. 

a. Berapa laju sebuah neutron agar mempunyai momentum yang sama dengan momentum elektron? 

b. Berapa laju sebuah neutron agar mempunyai energi kinetik yang sama dengan energi kinetik elektron? 

c. Neutron yang di diam di laboratorium akan mengalami peluruhan menjadi proton dan elektron dalam 

waktu 15 menit. Tentukan waktu hidup neutron (menurut kerangka lab) jika bergerak dengan laju 0,6c. 

d. Tentukan jarak yang ditempuh neutron sebelum meluruh menjadi proton jika bergerak dengan laju 0,6c. 

 

6. Cahaya tampak dengan panjang gelombang 600 nm dikenakan pada suatu permukaan logam yang 

menghasilkan efek foto listrik dengan energi kinetik maksimum 1,1 eV.  

a. Tentukan fungsi kerja dari jenis logam tersebut 

b. Tentukan frekuensi ambang (threshold frequency) pada peristiwa efek fotolistrik ini  

c. Tentukan energi kinetik maksimum jika suatu gelombang dengan panjang gelombang 300 nm 

dikenakan pada logam tersebut.  

d. Apa yang terjadi pada peristiwa ini jika gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang 

900 nm? 


