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IONMIPA-PT) Tahap 2
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Waktu: 120 menit

MEKANIKA KLASIK

KETENTUAN UMUM

Petunjuk Pengerjaan :

1. Tes Mekanlka Klasik ini terdiri dari 15 soal isian singkat [masing-masing memjliki nilai
maksimum 7),

2- Untuk semua soal ini disediakan ruang kosong secukupnya sehingga Anda dianggap dapat
menyelesaikan dalam waktu singkat sehingga hanya diperiukan langkahlangkah
penyelesaian yang tidak perlu terlalu panjang tetapj yang pen ting singkat, padat dan tepat,

3. Jawaban akhir Anda wajib diletakan di dalam kotak yang telah disediakan. Kelalaian Anda

dalam hal ini berdampak padapengurangan nilai.
4. Kerjakan semuajawaban Anda dalam satuan MKS.

5. Waktu tes selama 2 jam adalah waktu total yang disediakan untuk tes ini sehingga selama

wakiu itu Anda boleh menyelesaikan soal-soal manapun terlebih dah ulu sesuka Anda.

6. Gunakan pena atau pulpen. Pensil hanya boleh digunakan untuk membuat gambar atau

sketsa.

7. Anda dip€rbolehkan menggunakan kalkulator saintifik non programable.

L lika tempat jawaban yang disediakan tidak mencukupi, Anda boleh menggunakan halaman

di belakangnya.

Di akhir tes, kunrpulkan berkas soal ini secara utuh. Jangan lupa mencantumkan identitas
Anda dengan lengkap.



Namai.,.....-,................-......-,....,,......,.,

Konstanta Fundamental

8.85 x l0-r2C2lNr'?

4' x l0-7N/A2

3.00 x l03m/s

1.60 x l0 IeC

9.11x t0-rlk8

(pennirtivity of fr@ spacc)

(pcrmeability oi frcc space)

(sp€ed of ligho

(charge of the eletron)

(mass of lhe €lectron)

(orektor 1.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Nilai

Halaman 2 dari 11



Nama: ....-...........-....-....-.....-................ Uni\t.lPr:

lawablah soal-soal berikut dengan singkaC padat dan benar

Nilai maksimum masing-masing soal: 7

1. Sebuah benda dilempar ke atas dari permukaan tanah hingga ketinggian maksimum h
meter. Jika g adalah percepatan gravitasi Bumi, maka kecepatan benda pada ketinggian
tersebut adalah ....

fawab:

2. Berikut adalah tabel posisi dan waku ketika sebuah mobil bergerak

Kecepatan rata-rata dari 10 detik hingga 30 detik adalah ...

tawab;

Posisi fm) Waku fsl
30 0
50 10
20 20
0 30

40
-55 50

Halaman 3 dari11



Nam.: ..-..--.....-............-..............-.-....-

3. Grafik disamping menggambarkan

hubungan antara kecepatan 1,7r terhadap

walitu t dari sebuah mobil yang sedang

bergenk. Diketahui grafik tersebut

berbentuk parabola. Persamaan dari grafik

parabola ini adalah ...

lawab:

4. Djketahui 4 buah balok dengan

massa masing-masing balok tertera
pada gambar di samping ini.

Rangkaian balok tersebut ditarik
dengan gaya F ke kanan dan ke empat balok teNebut masih dalam keadaan diam. Bila

f3,I2,?1 berturut-turut adalah tegangan tali pada kawat 3, kawat 2, dan kawat 1,

urutkanlah semua tegangan tali dari yangkecil hingga yang besar.

lawab:

{0

-9.0

Halaman 4 dari 11



Namai Univ./PIl

5. Sebuah peti bermassa 20 kg dalam keadaan diam dan berada di atas lantai kasar
dengan koefisien gesek p, = 0,5 dan pu = 0,2. Kemudian, seorang anak mendorong peti
tersebut dengan gaya horizontal pada peti sebesar 200 N. Bempa kecepatan peti
tersebut seteiah bergeraksejauh 4 m?

Jawab:

Sebuah benda titik yang massanya 10 kg bergerak di dalam ruang dengan posisinya
tiap saat dinyatakan dengan r(r) = (2t2 - 4t) i + Stzi- f2t- 3) k Tentukanlah besar
gaya yang menyebabkan gerakbenda tersebut.

fawab:

Halaman 5 dari11



Namai,..,,,,,......-...,-",-,,-'..-..-.--,,-,

7. Suatu partikel ditedbakan dari
makimum yang dicapai adalah h
sudut elevasinya adalah

Jawab :

unlv,/Pl:,..,,,,.,.,,,,.,........,.

tanah dengan sudut elevasi tertentu. lika tinggi
dan jangkauan mendatarnya adalah R, maka tangen

8. Sebuah partikel bermassa m bergerak satu

dengan potensial U(x) = k(2t3 - 5r2 + 4x)
setimbang stabil dari partikel adalah

Jawab i

dimensi dengan dipengaruhi suatu gaya

dengan k>0 adalah konstanta. Posisi

9. Sebuah bola bermassa n? yang permukaannya licin bergerak pada permukaan

horizontal yang juga licin dengan laiu pusat massa ,. Bola tercebut bertumbukan
dengan bola lain yang ukurannya sama namun memiliki massa m/2 dan berada pada

keadaan diam. Jika koefisien restitusi tumbukan adalah e, maka energi kinetik sistem

setelah tumbukan adalah

lawab :

Halaman 6 dari11



Nama: Univ./Pl

10. Suatu partikel bermassa ,n bergerak dan bertumbukan secara elastik dengan partikel
lain yang bermassa M yang sedang diam, Jika partikel m terhambur denSan sudut I
dan partikel l}t terhambur dengan sudut g (sudut hamburan dihitung terhadap arah
kecepatan awal), maka nllai l|l/U adalah

fawab :

Halaman 7 dad 11



Nama:,,,.,,.,..,,.,..............-...........-........

11. Suatu partikel bermassa m bergerak pada lintasan
berbentuk lingkaran vertikal licin dengan radius R.

Ketika partikel berada pada posisi terendah ltitik
o), lajunya adalah ./38?F. Partikel akan bergemk

naik dan pada titik P partikel akan terlepas dari
jalur lingkaran. Nilai sudut A adalah ...

fawab :

12. Suatu partikel bermassa m dapat bergerak di sepanjang sumbu , dan dipengaruhi oleh

potensial U(z) = 4 -!, dengan a dan b adalah konstanta positil Jika partikelbergerak

osilasi kecil di sekitar titik setimbangnya, nilai pedodanya adalah

Jawab r

Halaman 8 dari 11



13. Dua buah partikel identik dengan massa m
digantung oleh tali ringan dengan panjang b.

Kedua partikel dihubungkan dengan suatu
pegas ringan dengan tetapan pegas k (lihat
gambarl. Jika pada posisi setimban& pegas
tidak dalam keadaan teregang atau tertekan,
maka nilai frekuensi alamiah Llntuk osilasi
sudut kecil da sistem tersebut adalah ...

fawab :

UniV./PT:

Halaman 9 dari 11



14. Suatu partikel bermassa m bergerak dengan Lagrangian

mx2 /, 4x2\ mgxzL-"'-'l 1r 
-l----:-2 \ r) t

dengan I adalah konstanta positif. Hamiltonian dari sistem diatas adalah ...

Jawab :

Halaman 10 dari 11



Nama:

15. Sebuah benda jatuh bebas dari suatu ketinggian di bawah pengaruh gaya gmvitasi dan

gaya gesekan udara yang diberikan dalam fungsi disipasi;ku2, dengan u adalah laju
gerak benda tersebut. Kecepatan gerak benda sebagai fungsi da waLtu adalah

Jawab :

Halaman 11da.i11
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OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2015

(ONMIPA-PT) Tahap 2

Bidang Fisika (Tes 2)
8 April 2015

Waktu: 120 menit

ELEKTRODINAMIKA

KETENTUAN UMUM

Petunjuk Pengerjaan :

1. Tes Elektrodinamika ini terdirj dari 15 soal isjan singkat [masing-masing memiliki nihi
maksimum 71.

2. Untuk semua soal ini djsediakan ruang kosong secukupnya sehingga Anda djanggap dapat
menyelesaikan dalam waktu singkar sehingga hanya diperlukan langkahlangkah
penyelesaian yang tidak perlu terlalu panjang tetapi yang p enting singkar, padat dan tepat.

3. jawaban akhir Anda wajib diietakan di dalam kolak yang telah disediakan. Kelalaian Anda
dalam hal ini berdampak pada pengurangan njlai.

4. Kerjakan semua iawaban Anda dalam satuan MKS.

5. Waktu tes selama 2 jam adaiah waktu total yang disediakan untuk tes ini sehingga selama
waku ituAnda boleh menyelesaikan soalsoal manapun terlebih dahulu sesukaAnda.

6. Gunakan pena atau pulpen. Pensil hanya boleh digunakan untuk memb uat gambar atau
sketsa,

7. Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik non programable.
8. ,ika tempat jawaban yang disediakan tidak mencukupi, Anda boleh menggunakaD ha .man

dibelakangnya.
Di akhir !es, kumpulkan be.kas soal ini secara utuh. jangan lupa mencantumkan idenrjras
Anda dengan lengkap.

Page 1of 9



Nama: Univ./PT:

Konstanta Fundamental 0ika diperlukan):

', 
: 8,85 x 10 r':C,.lni (permiriviry offi.ee stace)

k = 4nxl01 N/Al (penneabiliry offie€ space)

c = 3,00 x 103 r/s (speed oflieht)

e = 1.60 x 10 r' C (charge ofthe electron)

n = 9,11x 10rr rs (mass ofthe electron)

np :1,6/26xto'17kl (Proton hass)

ll = 6.63 x lo-ra J-det (Plancki constanr)

d : 5,67 x 10 3 w/n:.Kr (constant ofBoltznan)

,V. : 6,02 x l0:r moi-r (Bilangan AvosadroJ

g - 9.8 msl (pe.cepata! s.avitasi)

Korektor 1.

No 1 2 3 4 5 6 7 8
Nilai

9 10 1L 1l 13 14 15

Nriai

Halaman2 dari9



Nama:

Jawablah soal"soal berikut dengan singkat, padatdan benar

Nilai maksimum masing-masing soal: 7

1. Suatu rangkaian seri RLC [dengan R = 425 O,

dengan sumber tegangan AC 150V dengan
tersebut adaiah ...

fawab:

L = 7,25 H, dan C = 3,50 pF) dihubungkan
o = 377 s'r. Impedansi dari rangkaian

2. Medan listrik E didalam mediurn konduktor adalah ...

Jawab:

3. Sebuah muatan q diletakan di pojok sebqah kubus dengan a (lihat
gambar). Flux medan listrik E yang melewati permukaan yang diarsir
adalah (nyatakan dalam q dan eol:

Jawab

Halaman 3 dari9



Nama:,...........-.......-.......,.,...,,.,...,....... UniV./PT:

4. Ketika segumpal awan melintas diatas sebuah kota A tercatat ia memiliki medan listrik
vertikal E = 100 V/rn. Cumpalan awan tersebut memiliki ketebalan 300 m dimana
bagian bawah awannya berada pada ketinggian 300 m djatas permukaan tanah.
Gumpalan awan bisa dianggap netral, meskipun sesungguhnya ia bermuatan listrik +q
di bagian atasnya dan bermuatan -q di bagian bawahnya. Besamya muatan q tersebut
adalah -.. {anggap tidak ada muatan lain di atmosfer kecuali hanya di awan tersebut)

lawab:

5. Pada gambar samping, arus I = 14 mengalir pada sebuah kawat
panjang tak terhingga. Kawat tersebut berbentuk setengah
lingkaran di sekitar titik 0 dengan jari-jari 1 cm. Besarnya
medan magnet di titik 0 adalah ...

Jawab:

Haiaman 4 dafl 9



6, Sebuah kabel koaksial panjang terdiri dari
konduktor silindris padat di bagian dalam dengan

tari-jari rr dan konduktor silindris kosong

diluarnya yang berjari-jari D (lihat gambarlJ. Pada salah satu ujung kedua konduktor
dihubungkan dengan sebuah resistor dan pada ujung lainnya kedua konduktor
dihubungkan dengan sebuah baterai. Tahanan dari kabel diabaikan. Meden listrik pada

daerah antara kedua konduktor (rr < r < rz) adalah ...

Jawab:

Nama:..-..-.........-......-.........-.-..-.-....-.-.. Univ./PT:

,10---0[^@

7, Sebuah kumparan berbentuk persegi memiliki dimensi o dan b
serta tahanan sebesar R. Kumpann bergerak dengan kecepatan

konstan v masuk ke dalam medan magnet B seperti ditunjukan
paCa gambar. Besar dan arah gaya yang dirasakan oleh kumparan

adalah.,.

Jawabl

F-6--i
T----lT
l!r:rl:hr

Halaman 5 dari9



Namal Univ./PT:

8. Sebuah plat berbentuk segitiga di letakan pada koordinat
kartesian seperti pada gambar. Kerapatan muatan
persatuan luasnya px= 6 rf rc/mz).]\tmlah muatan total
yangada didalam plat segitiga tersebut adalah ..,

Iawab:

9. Suatu Medan Iistrik mempunyai nilai E = 4xi +2j (Volt/m). Kerja yang dibutuhkan

oleh satu satu muatan positifsepanjang kurva xy = 4 dari tiik (2,2) ke titik [4,1J adalah

,awab:

10. Kawat berbentuk silinder yang jarj jarinya d serta panjangnya tak hingga mempunyai
kerapatan muatan yang seragam sebesar p. Jika potensial pada permukaan silinder
adalah %, maka potensial di dalam silinder [ 0 < r< o ] adalah ...

Jawab:

Halaman 5 dari9



Nama:

11. Tentukan kerapatan arus yang dapat

dimana 1(adalah suatu konstanta.

Jawab:

menghasilkan medan magnet E = Ksfr x i

12. Hukum Maxwelldapardituliskan seperti dibawah ini:
currE = _# {Hukum Faraday)

cu.lH = I *# (HukumAmpere)

Tuliskan Hukum Maxwelltersebut dalam bentuk Integral

Jawabr

dii'D = p

divB=0

{Hukum Gauss untuk D)

(Hukum causs untuk B)

Halaman 7 dari9



Name:........-..............-.-...---...,....-.....,..

14.

Univ./PT:

13. Sebuah solenoida dibuat untuk menghasilkan medan magnet. Solenolda tersebut
panjangnya 2 m, beriari-jari 10 cm, dan memlliki 1000 lilitan (efek uiung diabaikanJ,
Energi yang tersimpan ketika solenoida di aliri arus 2000 A adalah ...

lawabr

Tinjau suatu sirkuit dengan rangkaian seri RLC, harga R = 150 O,, = 20,0 rirH, Alzms =
20,0 V dan d, = 5000 s-1. Agar arus yang mengalir maksimum, maka harga kapasitansi
dari kapasitor adalah ...

Jawab:

Halamen I dari 9



Namar.,,,,..,.,....,.,,..,.,,,,......,.,,,,.,.,.,,,,,. Univ./PI I

15. Suatu stasiun pembangkit listrik perlu mengirim daya 20 MW ke sebuah kota yang

berjarak 1 km. Jika kawat transmisinya memiliki resistansi 2,0 O dan harga listrik Rp.

1000/kwh, berapakah biaya pengiriman list k ke kota tersebut per harinya?

Pembangkit listrik komersial menghasilkan tegangan 22 kV, tetapi sebelum di kirim
tegangannya dirubah dulu oleh trafo step-up menjadi 230 kV.

Jawab:

Halaman 9 dari 9
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OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PERGURUAN TINGGI 2015
(ONMIPA-PT) Tahap 2

Bidang Fisika (Tes 3)

9 April 2015

Waktu: 120 menit

TERMODINAMIKA DAN FISIKA STATISTIK

KETENTUAN UMUM

Petunjuk Pengerjaan:

1. Tes Termodinamika dan Fisika Statistik ini terdirj dari 15 soal isian singkat

[masing-masing memi]iki nilai maksimum 7].
2. Untuk semua soal ini disediakan ruang kosong secukupnya. Anda dianggap dapat

menyelesaikan dalam waktu singkat sehingga hanya diperlukan langkah langkah
penyelesaian yang tidak perlu terlalu panjang tetapi yang penting singkat, padat dan
tepat.

3. lawaban akhir Anda wajib diletakan di dalam kotak yang telah disediakan. Kelaiaian
Anda dalam hal ini berdampak pada pengurangan nilai.

4. Kerjakan semua jawaban Anda dalam satuan MKS atau sesuai yang diminta dalam
soal.

5. Waktu tes selama 2 jam adalah waktu total yang disediakan untuk tes ini sehingga
selama waktu itu Anda boleh menyelesaikan soal-soal manapun terlebih dahulu
sesuka Anda.

6. Cunakan pena atau pulpen. Pensil hanya boleh digunakan untuk membuat gambar
atau sketsa.

7. Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator saintifik non progmmable.
8. Jika tempat jawaban yang disediakan tidak mencukupi, Anda boleh menggunakan

halaman d j belakangnya.

Di al<hir tes, kumpulkan berkas soal ini secara utuh. Jangan lupa mencantumkan
identitas Anda dengan lengkap pada tempat yang telah disediakan di setiap lembar
jawaban.



Nama: Univ./PT: ..........

Konstanta Fundamental

8.85 x l0_12 CrlNm1

4n x 10-7 N/A?

1.00 x 103 m/j

l.60 x lO-reC

9.ll x l0-3rkg

8,314 l/rnolK

(permittivity of froc spacc)

(pcnneability of frcc space)

(speed of ligho

(charge or rhe electron)

(rnass of th€ electon)

(konstanta sas univelsal)

Korektor 1-

No- 2 3 4 5 6 1 8
Nilai

Halaman 2 dari9



Univ./PT:

Jawablah soal-soal berikut dengan singkat, padat dan benar

Nilai maksimum masing-masing soali 7

1. Diketahui elekkon berada dalam kondisi non,relativistik dengan kondisi Fermi non-
interaksi. Jika elektron hanya bergerak pada suatu garis lurus dengan panjang ,,
tentukan kerapatan status sebagai fungsi dari energi N(EJ 0umlah keadaan per satuan
unit energi J.

fawab:

2. Sebuah pengaduk bekerja dengan energi sebesar 40 kJ yang bekerja
sebuah gelas. Panas yang ditimbull<?n dari aliran air adalah 1.5 x 103

sekitarnya. Hitung perubahan energi internal air dalam kJ.

fawab:

pada air di dalam
kalori dari panas

Halaman 3 dari9



4. Asumsikan bahwa gas Hz

Univ./PT:

3. Hitung nergi internal dari 1 mol gas Argon dengan suhu 300 K. Asumsikan bahwa gas

Argon adalah gas ideal.

Jawab:

Hitung nergi internal dari 1 mol gas Hz pada suhu 300 K.

adalah gas ideal

fawab:

5. Pada suatu sistem gas bekerja suatu kerja eksternal sebesar 25 kf sehingga gas

melakukan ekspansi pada tekanan tetap. Jika selama proses tersebut panas sebesar 60
kJ dilepaskan ke lingkungan tentukan AH dan AU.

lawab:

6. Diketahui suatu tabllng tertutup dengan volume 100 liter berisi 6 mol gas Hz pada
tekanan 2 atm. Kemudian gas didinginkan sehingga temperatur dari gas menjadi 203 K.

lika diasumsikan sistem gas adalah gas ideal, tentukan AU dan AH selama proses
berlangsung

lawab:

Halaman 4 dari 9



Nama:

7. Pada sebuah tabung yang terisolasi dipasang suatu

sekat yang membagi tabung menjadi dua ruangan

dengan volume masing-masing F dan yz. Pada ruangan

ber"r'olume yr terdapat sejumlah n mol gas ideal dengan

temperatur I sedangkan ruangan yang lain adalah

vakum. lika gas ideal berekspansi bebas sehingga

volumenya menjadi l/r + y2 , tentukan suhu akhir dari
gas.

Jawabl

Diketahui koin satu sen yang terbuat dari tembaga rnemiliki massa sebesar 32 gram

lika nomor atom dari tembaga adalah 64, tentukan kapasitas panas pada volume
konstan Cv untuk koin satu sen.

fawabr

Halaman 5 dari 9



Univ./PT:

9. Diketahui satu mol gas ideal monoatomik dengan suhu awal T, mengembang dari
volume 7o menjadi 2yr. Tentukan kerja dan panas yang diserap oleh gas

(aJ pada suhu tetap, (b) pada tekanan tetap

Jawab:

10. Suatu sistem gas memiliki tekanan 1 atm pada

mengalami proses adiabatik, sehingga tekanan gas

suhu akhir dari gas, jika sistem gas merupakan
Asumsikan sistem gas adalah gas ideal.

Jawab:

temperatur 300 K. Kemudian gas

berubah menjadi 10 atm. Tentukan
(a) gas oksigen, [bJ gas helium.

Halaman 6 dari9



Univ./PT:

11. Satu mol gas memenuhi persamaan keadaan Van der Waals. Jika energi internalsistem
adalah u = cT - a / V (di mar'a I/ adalah volume gas, a dan c adalah konstanta].
hitung kapasitas panas Cp

Jawab:

12. Diketahui intensitas cahaya matahari yang mengenai bumi adalah 0.1 W/cm, . Jika
radius matahari rs = 7,Ox7Os km dan jarak bumi dengan mataha adalah rrr =
1.5r103 km, tentukan suhu mataha . Asumsikan matahari adalah benda hitam.

Jawabl

Halaman 7 dari I



13. Diagram pada gamba. adalah diagram untuk siklus Carnot, Turunkan persamaan

efisiensi mesin kalor yang mengikuti siklus Carnot.

Jalvabl

Halaman 8 dari9



14. Mesin carnot mempunyai siklus seperti berikut:

Bagaimana proses termodinamika yang terlibat pada proses AD dan BC ; AB dan CD?

Jawab:

15. Diketahui suatu mesin Carnot mengambil kalor
temperatur Tin = 450 K. Jika mesin berada pada

efisiensirya

Jawab:

dari reservoar
suhu ruangan

panas dengan

27 oC, tentukan

Halaman 9 dari9



SETEKSI TINGKAT WILAYAH
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OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2015

(ONMIPA-PT) Tahap 2

Bidang Fisika (Tes 4)

9 April 2015

Waktu: 120 menit

FISIKA MODERN & MEKANIKA KUANTUM

KETENTUAN UMUM

Petunjuk Pengerjaan :

1. Tes FISIKA MODERN & MEKANIKA KUANTUM ini terdiri dari 15 soat isian singkat
Imasing-masing memiliki nilai maksimum 7).

2. Untuk semua soal ini disediakan ruang kosong secukupnya sehingga Anda dianggap dapat
menyelesaikan dalam waklu singkat sehingga banya diperlukan langkahlangkah
penyelesaian yang tidak pertu terlalu panjang tetapi yang penting singkat, padat dan tepat.

3. Nyatakan semua jawaban Anda dalam satuan SI.

4. Waktu tes selama 2 jam (120 meniq adalah waktu total yang disediakan sehingga selama
waktu itu Anda bcieh menyelesaikan soal-soal manapun terlebih dahulu sesuka Anda.

5. Gunakan hanya pena atau pulpen, bukan pensil. pensil hanya boleh digunakan untuk
membuatgambar atau sketsa. Kalkulatorboleh digunakan dalam kompetisi inr.

6. Jika tempat jawaban yang disediakan ridak mencukupi, Anda boleb menggunakan halaman
di belakangnya.

7. lumlah halaman soal i 10



Spccd of light in llee sprcr'

Planck's constanl

Elcctrou ch ge

Elcctrorr nlss
Neutron n)ass

P[0ton nlass

Boltznlanl) constant

PernritliYit)' of hee \pace

Penr)erbilil)' ol tiec sprce

Spee'cl of light in [r'ee splcc

Ar agaclto s lLuttber
Bohr rirclius

Univ./PTi

c:2.99791-l5E x 108 nr s 1

n :6.58211889(26) x l0 16 eV s

I : 1.05157t596(82) x l0-r{ J s

c: 1.60217616?(6f) x lO-re C

rrto : 9.10918188(72) x l0-rr kg

ar" : l.(17-192716( l3) x l0-27 kg

rrro: 1.67262158(13) x l0-'7 kg

lB: 1.380650i(21) x l0-r-1 J K-l
kB:8.617312(15) x l0-5 eV K I

€o:8.8541878 x l0 r: Fn I

lro:1:r x l0-? H nr-l
c-llJtotn
N,r :6.0221.1199(79) x l0:r ttrol-r

rrs :0.52917721(19) x l0-ro nl

No. 1 2 3 4 5 6 1 8

Nilai

No. 9 10 11 12 13 14 15

Nilai
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Nama: ...,...........,,,..,..,,,.,,,t..,,,...,,,,,,,,,.,....,,...,,,,,,, Univ./PT:

lawablah soal-soal berikut dengan singkat, padat dan benar.

Nilai maksimum masing-masing soal : 7

1. Dalam sistem mekanika kuantum 2 dimensi, dapat

komponen-z dari momentum sudut, yaitu 1, yang
koordinat kartesian akan berbentuk

diperkenalkan operato. untuk

bila ditampilkan dalam basis

L.=(ixp).=

Hitirng nilai komutator 11,,p"1, aengan

momentum sudut.

Iawab :

untuk komponen-x dari

2. Partikel n [/omrda) merupakan partikel subatomik tak stabil sehingga dapat meluruh
menjadi sebuah proton [pJ dan sebuah pion (r) menurut persamaan reaksi

dengan umur part:h (half-tife) Ttrz=\,'/xlO r0s. Tinjaulah dalam suatu tumbukan

nuklir terbentuk beberapa partikel Iambda, semuanya bergerak dengan kelajuan v =
0,6 c fdimana c kelajuan cahaya di ruang hampa). Hitung sampai berapa jauh iarak
rata-rata yang dapat ditempuh partikel-partikel tersebut sebelum separuh dari mereka
lneluruh.

I.s.w.s.hl

h( a .')
-l r*- vil dx 'to)
i, adalah operator
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4.

Un u./P1:

3. Diketahui bahan radioaktif X dengan massa sebesar M = 1 kg mempunyai umur paruh

[haf-lrfe) 5 harj, Hitung sisa bahan tersebut setelah 25 hari kemudian.

Iawsb :

Posisi sebuah elektron akan diukur dengan melewatkan foton dengan panjang
gelombang 25 nm. Akibat terjadinya pertukaran momentum antara foton dengan
elektron saat bertumbukan, pengukuran tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam
kelajuan elektron yaitu Ave . Hitung besar Aye tersebut.

Iawdb:

5. Sebuah lampu LED (light-emitting-diode) memancarkar cahaya monokromatik dengan
panjang gelombang 528 nm dan dengan daya total 1,25 mW Diketahui

/rc = 1,2,40x l0{ eV m. Hitung jumlah foton yang dipancarkan oleh lampu LED tersebut
per detik.

Iqwqb:

Halaman 4 dari 10



Nama:,,.,,.,,....,,.......-......,.-.....-.'.-......'...'- ::.'--- Univ./PT:

Model Bohr digunakan untuk atom hidrogen yang berada pada keadaan dasar (g'round

srdreJ..Jari-jari orbit Bohr pertama adalah 0,529x10 r0 m. Bohr mendapatkan orbit di

atas dengan berasumsi bahwa keliling orbit sama dengan satu kali panjang gelombang

de Broglie untuk elektron. Dengan menggunakan panjang gelombang de Broglie untuk
orbit Bohr pertama tersebut, hitung energi kinetik elektron pada orbit Bohr pertama,
dinyatakan dalam eV.

lqwab :

7. Diketahui sebuah bintang berjarak 18 tahun cahaya (light"yedr) dari permukaan Bumi.
Suatu pesawat ulang-alik angkasa berangkat meninggalkan Bumi dengan kelajuan
konstan v = 0,98 c menuju bintang tersebut. Hitung waktu yang dipe.lukan pesa\ Iat

tadi untuk mencapai bintang bila diukur oleh para astronot dalam pesawat.

Iawab :
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8. Dalam suatu eksperimen efek fotolistrik, logam X yang digunakan tercatat hanya akan
menghasilkan fotoelektron bila logam tersebut disinari cahaya dengan panjang

gelombang I < 380 nm. Diketahui ,c = 1,240 x 10-6 eV m. .lika logam X disinari cahaya

dengan panjang gelombang 240 nm, hitung beda potensial listrik penghenti untuk
memblokir aliran fotoeiektron.

lswab :

9. Tinjau transisi'transisi yang berlangsung diantara 5 keadaan stasioner terendah
dalam model Bohr untuk atom hidrogen, dengan tingkat-tingkat energi adalah

- 13.6 eVE, = -*, dengan n = 7, 2, 3, 4, 5. Tentukan panjang gelombang foton terpendek

yang dapat diserap dalam transisi diantara 5 keadaan stasioner tersebut, Diketahui

lc - 1,240x 10j eVm.

Lsvsbl
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Namai Univ./PT:

10. Secara mekanika kuanturn, banyak sifat filamen logam dapat dimodelkan sebagai
sebuah sistem elektron-elektron yang terkungkung dalam suatu tabung atau kawat
satu dimensi dengan panjang L. Elektron-elektron tersebut diperlakukan sebagai
fermion bebas yang tidak saling berinteraksi satu sama lain. Fungsi gelombang

6
/(jr)=r/:sLn,t) merupakan solusi [penyelesaian) ternormalisasi untuk persamaan\L
Schrodinger stasioner satu dimensi untuk sebuah elektron bebas yang memiliki energi

Lzt-l
kinetik 

- 
. Sya ra i batas yang harus dipenuhi oleh k agar p{xl di atas dapat men jadi

fungsi gelombang satu elektron dalam tabung atau kawat satu dimensi di atas adalah

t'(0) = ,AL) = 0. Tentukan energi-energi yang diperbolehkan untuk satu elektron,
dinyatakan dalam n.

.lqvsb.l
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Nama:,.,,.,,,...,,.,.........---......-............ Univ./PT:

11. Molekul diatomik seperti NaCl merupakan sistem osilator harmonik satu dimensi
dengan massa tereduksi p dan frekuensi sudut alamiah .1n . Untuk osilasi dengan
simpangan kecil x dari posisi setimbang, sistem osilator tersebut memiliki energi

t_
potensral l'{} I = -lrrao'r'. Tentukan besar energi untuk keadaan vibrasi yaitu to yang

dilukiskan oleh fu-ngsi rnlx) di atas, dinyatakan dalam aD dan ,.
JaLab i

1.2. Top quark merupakan partikel elementer paling massif dengan massa

nt = 175 CrY/ c2 . Dalam Iaboratorium akselerator/pemercepat partikel dapat
dihasilkan banyak top quark (melalui reaksi nuklir tertentu) sehingga memiliki energi
total rata-rata sebesat 245 GeV. Top quark tersebut meluruh dengan umur parc (half-

Itfe) 7 ,OxlO 26 s. Untuk mendapatkan kelajuan rata-rata sebuah rop quark dalam

laboratorium akselerator di atas (dinyatakan dalam m/s] Anda dapat menggunakan
perbandingan energi relativistik vs energi rehat/diam.
Semua top q&ark di atas bergerak di dalam laboratorium sambil meluruh selama
gerakan tersebut. Katakan yz dari mereka masih tersisa belum meluruh setelah
menempuh jarak r. Hitung nilai D tersebut dinyatakan dalam nanometer,
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Nama: LJniv./PT:

lswhl

13. Suatu atom atau ion dengan satu elektron memiliki tingkat-tingkat energi

En=-A/n2. Dua garis spektrum atom/ion tersebut ternyata berdekatan/

bersebelahan pada suhu kamar, yang panjang gelombangnya masing-masing 21 = 925
nm dan 2, = 102,8 nm. Diketahui ic=1,240x10r eVm,

Hitung besar konstanta 1 dan sebutkan nama atom/ion yang sesuai dengan dafa
tersebut.

Isash.l
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15.

14. Diketahui foton cahaya dengan panjang gelombang ,tr dan kelajuan c terhambur secara

elastik oleh sebuah proton bebas [dengan massa mp ) yang mula-mula rehat (diam),

Hitung besar perubahan panjang gelombang foton yang terhambur ke arah sudut 90o .

Iawab :

Diketahui pada saat awal t: 0 elektron dalam atom hidrogen mempunyai fungsi
gelombang lt40)> = A (1100> + 2i 1270> + 21322>) dengan masing-masjng swa-
vektor (eigenvector) dicirikan oleh bilangan kuantum utama (r), momentum sudut (0,
dan proyeksi momentum sudut (m), yaitu sebagai, lnltu>. Hitung tetapan normalisasi
A.

Ewsll
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