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OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAI{UAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2016

(ONMIPA-PT) Tahap Z

Bidang Fisika [Tes 2)

5 April 2016

Waktu: 120 menit

ELEKTRODINAMiKA

KETENTUAN UMUI{

Petunjuk Pengerjaan :

1. Tes Elektvodinamika ini terdiri dari 15 soal jsian sinskat [masing-masins memi]iki nilai
maksimum 7J.

2. Untuk semua soal jni disediakan ruarLg kosong secuklrpnya sehingga Anda dianggap dapat
menyelesaikan dalam lvaktu singkat sehingga hanya diperlukan Iangkah-langkah
penyelesaian yang tidak perlu terlalu panjang tetapiyang penting singkat, padatdan tepa..

3. lawaban akhir Anda $'ajib diletakan di dalam kotak yang lelah disediakan. Kelalaian Anda
dalam hal ini berdampak pada pengurangan nilai.

4. Kerjakan senua jawaban Anda dalam satuan MKS.

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

waktu itu Anda boleh menyelesaikan soalsoal manapun terlebih dahulu sesuka Anda.

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

7. lika tempat jawaban yang disediakan tidak mencukupi, Anda boleh menggunakan halaman
di belakang]1ya.

Di akhir tes, kumpulkan berkas soal ini secara utuh.langa[ lupa mencantumkan identitas
Anda dengan lengkap.
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Nama: ...................-...........-.,,...,..........

Konstanta Fundamental 0ika diperlukan):

r, = 8,85 x l0-!2 C,^]# (pemittivity ofliee space)

& = 4r x 10-' N/t' Oermeability offiee space)

. : 3,00x 103 mrs Gpeed ofligh0

e : 1,60 x 10 r' c (chdse ofthe electron)

n : 9,11x10r'kg (mass of the electron)

mp : 1,6'126 x 10'11 kg (Proron russ)

, = 6,63 x lo-ra J.det (Pldck's constani)

a : 5,67 x l0 r wrn':.K4 (constdt of Boltzman)

x" = 6,02 x lOx molr (Bilangan Avogadro)

C = 9,E m': (p€rcepatan gravitasi)

ln2 - 0,6931

ln3 : 1,0986

1 2 3 4 5 5 I 8

Nilai

No. 9 10 71 12 13 14 15

Nilai

Halaman 2 dari1l



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

2.

3.

Jawablah soal-soal berikut dengan singkat, padat dan benar

Nilai maksimum masing-masing soal: 7

Bagi medan yang bersifat solenoid dan medan yang bersifat vorteks akan berlaku ...

fawab:

Sebuah cincin berjarj-jari R bermuatan total +Q yang tersebar
merata pada cincin tersebut. Tentukan medan dan potensial listrik
di pusat cincinl

Jawab:

Diketahui dua bola pejal identik berjari-jari sama, R. Satu bola
memiliki rapat muatan p+ dan satu bola lainnya bermuatan p.
Kedua bola ber-irisan seperti terlihat pada gambar samping. Jika
jarak antara kedua pusat bola adalah 4 tentukan medan ljstrik
pada titikA yang berada di dalam daerah irisantersebut!

Jawabl

Halaman 3 darill



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

Sebuah kabel koaksial yang terpisah oleh udara memiliki konduktor internal dan
konduktor eksternal dengan jari-ja masin8-masing 0,5 cm dan 1,5 cm. Jika konduktor
internal memiliki potensial +8000 V relatif terhadap kondukor ekstemal yang di
grounded, tentukanlah jumlah muatan per meter pada konduktor internal!

Jawab:

Halaman 4 dari1l



Univ./PTi

5. Sebuah distribusi muatan simetri bola menghasilkan medan listrik E = A(l-et-ft)-t,r ) di
mana A dan p adalah konstanta,konstanta. Hitunglah muatan neto pada ja -jari r =
7/p.

Jawaban I

Dua lempeng konduktor tak berhingga yang sejaiar
dijaga agar potensialnya sama dengan nol dan
diletakkan pada z=0danz= r. Sebuah muatan
titik q berada pada z, seperti pada gambar. Hitung
potensial elektrostatikdi antara kedua lempeng !

lawabl

Halaman s dari11



Nama: .,.,......... Univ./Prl

7. sebuah kawat dengan kerapatan massa 1= 0.s g/cm diariri arus 2 A secara horizontal
menuju ke arah Selatan. Tentukan besar dan arah medan magnet minimum untukmengangkat kawat I

lawabi

Halaman 6 dari 11



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

Sebuah silinder memiliki jari'iari b Pada silinder tersebut dibuat

lubang sitinder eksentrik dengan jari-jari d [b > d) seperti pada

gambar. Jarak antara kedlla sumbunya adalah d Sebuah arus 1

dmpere mengalir pada silinder. Bila diasumsikan bahwa

kerapatan arus j homogen, hitunglah besar medan magnet pada

pusat lubang ?

lawab:

9. Rangkaian berikut terdiri dari hambatan_

hambatan yang identik. Bila hambatan

total pada percabangan C dan D adalah R.

Dengan informasi sebagaimana yang

terdapat pada nngkaian be kut,

tentukan nilai hambatan total di antara

titikA dan B I

Jawab:

Halaman 7 dari 11



Nama:.................................................

10. Tentukan nilai Kapasitas dari kapasitor yang didalamnya be si

dua macam dielekrik dengan konstanta IG1 dan IGz, dan

dirangkai seperti terlihat pada gambar ! Er dan E2 adalah medan

listrikpada dielektrik 1 dan dielektrik 2.

Jawab:

11. Grafik berikut menunjukkan variasi potensial tistrik y terhadap jarak z, tetapi tidak

tergantungpadaxdanJr'.PotensiallistrikpadainteNal-1m<z<lmdinyatakandalam
satuan volt dan mengikuti persamaan : /[z] =

15 - 5 22. Di luar interval te$ebu! potensial

listrik bervariasi secara linier den9an z
Potensial listrik ini berkaitan dengan sebuah

lempeng muatan dengan kerapatan muatan

per satuan luas do. Hitunglah kerapatan
muatan oD dari lempengtersebut !

Jawab:

l"tr
J

Halaman 8 dari11



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

12. Diketahui sebuah lempeng berikut dengan kerapatan arus

yangtidak homogen :

_ tJ-I =.1-rk"d

Carilah besar dan arah medan magnet di sembarangtempat !

lawab:

Halaman 9 dari11



Namai..,...,...................,.,..,.,.......,..,,,..

13, Medan magnet dari sebuah gelombang datar elektromagnetik merambat pada arah

sumbux dan dinyatakan dalam :

B = l0 'cos(z/ + 3aldr)Tesla pada arah x

Berapakah fluks energi rata-rata per satuan waktu yang dibawa gelombang tersebut?

lawab:

14,Sebuah kapasitor terbuat dari dua buah

lempeng melingkar dengan jari-jari R dan
jarak antar Iempeng nya d diletakkan daiam
sebuah rangkaian yang dialiri arus i seperti
dalam gambar, Pada saat t = 0, rangkaian
tidak bermuatan. Hitunglah energi total
yang dihasilkan antara kedua lempeng

listrikdan medan magnet pada titik P !

Jawab:
--a}>' <-

.t'1

Halaman 10 dari1l



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

15. Konduktivitas perak adalah 3 x 107 mho/m Pada suatu percobaan, gelombang

elektromagnetik ditembakkan pada peraktersebut dan diperoleh bahwa skit depth nya

adalah 1mm. Berapakah frekuensi gelombang elektromagnetik tersebut ?

fawab:

Halaman U dari 11
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OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN AIIIM
PERGURUAN TINGGI 2016

(ONMIPA-PT) Tahap 2

Bidang Fisika (Tes 3)

6 April2O16

Waktr: 120 menit

TERMODINAMIKA DAN FISIKA STATISTIK

KETENTUAN UMUM

Pelunjuk Pengerjaan:

1. Tes Termodinamika dan Fisika Statistik ini terdiri dari 15 soal isian singkat
Imasing-masing memi]iki nilai maksimum 71.

2. Untuk semua soal ini disediakan ruang kosong secukupnya. Anda dianggap dapat
menyelesaikan dalam waktu singkat sehingga hanya diper)ukan langkah-langkah
penyelesaian yang tidak perlu terlalu panjang tetapi yang penting singkat, padat dan
tepat.

3. Jawaban akhir Anda wajib diletakan di dalam kotak yang telah disediakan. Kelalaian
Anda dalam hal ini berdampakpada 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. Gunakan pena atau pulpen. Pensil hanya boleh digunakan untuk membuat gambar
atau sketsa.

7. Jika tempat jawaban yang disediakan tidak mencukupi, Anda boleh menggunakan
halaman di belakangnya.
Di akhir ies, kumpulkan berkas soal ini secara utuh. Jangan lupa mencanlumkan
identitas Anda dengan lengkap pada tempat yang telah disediakan di setiap Iembar
jawaban.



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

Konstanta Fundamental

= 8.85 x 10 r2c2lNn2

= 4' x 10 ?N/A2

= 3.00 x 103 m/r

: 1.60 x 10 reC

- 9.t I x 10-31kg

= 8,314 l/mol K

= 1 kalori/g'C

= 0,5 kalori/g'C

= 80 kalori/q

(permiitivity of free spacc)

(permeability of fre€ space)

(speed of light)

(charge of the electron)

(rnass ot the electron)

(konstanta 9as universal)

(kalorjenis air)

(kalorjenls es)

(kalor lebur es)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

N ilai

Halaman 2 dariS



t,niv./PT:

lawablah soal-soal berikut dengan singkat, padat dan benar

Nilai maksimum masing-masing soalt 7

1, Sebuah mesin Carnot memiliki siklus seperti gambar berikut

Sebutkan proses termodinamika
AB dan CD !

lawab:

apa saja yang terjadi sepanjang lintasan DA dan BC;

2. Diketahui massa Matahari 2 x 1033 g, hitung jumlah elektron dalam Matahari
(asumsikan komposisi Matahari sebagian besar terdiri oleh atom HidrogenJ

lawab:

Halaman 3 dari 8



Univ./PT:

3, Suatu gas ideal dibatasi oleh ruang l/r dalam sebuah
wadah terisolasi yang memiliki volume fl + y2. Lalu sekat
antara yl dan 7z dilepaskan dan gas memenuhi seluruh
wadah. Jika suhu awal gas adalah T, berapa tempemtur
akhirnya ?

lawab:

Sebuah termometer X menunjukkan angka 10'X pada saat es melebur dan 210oX pada
saat air mendidih keduanya pada tekanan 1 atm. Tentukan angka yang ditunjukkan
termometer teruebut ketika dipakai untuk mengukur suhu tubuh manusia sehat! (suhu
tubuh manusja sehat adalah 37'cJ

lawab:

Sej'umlah air bersuhu 19'C bermassa m dimasukkan ke dalam termos yang berlsi lima
puluh gram es bercuhu -10'C. Setelah tercapai kesetimbangan termal, suhu akhir
sistem adalah -2oC. Dengan asumsi tidak ada kalor J.ang masuk atau keluar campuran
tersebut, tentukan massa m,

fawab:

5,

ah terosilasi

Halaman 4 dariS



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

6. Konstanta benda hitan sebesar

dalam skala Kelvin.

lawab:

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

0.1 \N/cmz. Tentukan suhu benda hitam tersebut

7, satu mot gas memenuhi persdmaan keadaan Van Der walls: (r-$)1,-U=0,
\ V- )

Jika energi dalam molarnya diberikan oleh u=,f i Gl^^n^ l/adalah volume dalam

molar, a adalah salah satu konstanta dalam persamaan keadaan dan c adalah sebuah

konstanta], hitunglah kapasitas panas molar Cndan Cp

lawab:

Halaman 5 dariS



Tiniau satu mol gas ideal berada pada suhu t = 0o C, Hitunglah keda n/yang dilakukan

[dalam,oule] pada ekspansi isotermal da % ke 10% dalam volume tersebut.

fawab:

9. Dua buah sistem memiliki kapasitansi panas Cr dan Cr, Keduanya saling berinteraki
secara termal dan memihki suhu yang sama pada koDdisi a!$ir, ?, Jika suhu awal pada
sistem 1 adalah f1, berapakah suhu awal pada sistem 2? Asumsikan Total energi dari
kedua sistem konstan. (Dinyatakan dalam G,Cz, dan Tr).

fawab:

10. Rumuskan persamaan Entropi dalam fisika statistik

lawab:

Halaman 6 daria



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

12. Suatu langki berpenghisap berisi 12 liter gas ideai monoatomik pada suhu 300 K dan
tekanan 2 x 10s N/mz. Gas kemudian dipanaskan secara isobarik sehingga suhunya
menjadi 400 K. Tentukan volume akhir dan usaha yang dilakukan gasl

Jawab:

11. Suatu mesin siklik bekerja sesuai dengan diagram pybe kut
ini Iika P, = 3P1 dan 72 = 414, tentukan efisiensi mesin siklik
tersebut!

lawab:

13. Suatu mesin siklik bekerja sesuai dengan diagram IS seperti
disamping. Tentukan efisiensi mesin siklik tersebut!

fawab:

Halaman 7 dariS



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

14. Sebuah wadah berbentuk kubus dengan sisi 20 cm be si gas H2 pada suhu 300 K Tiap

molekul H2 terdiri dari dua atom hidrogen yang masing-masing bermassa 165x10-24

gram dan terpisahkan sejauh 10-B cm. Asumsikan gas tersebut berperilaku sebagai gas

ideal dan modus gerak yang muncul adalah translasi dan rotasi Tentukan kelajuan

rata-rata dan kecepatan sudut gerak rotasi rata_rata molekul-molekul gas tersebut'

Jawab:

15. Tingkat-tingkat energi kuantum dari rotator tegar adalah:

s, ilJ-t)^i , i=0.'t.'. '
' 6)f- ma-

De8enerasitiap tingkat energiadalah: L =2i .l
Tentukan ekspresi Llmum untuk fungsi partisi

Jawab:

Halaman 8 dari 8



SELEKSI TINGKAT WILAYAH

OLIMPIADE NASIONAL

MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PERGURUAN TINGGI

(oN MrPA-PT)

TAHUN 2016

5 APRIL 2016
FISIKABIDANG

MEKANIKA KLASIKMATERI
120 MENIT

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2016

(oNMrPA-Pr)

Bidang Fisika (Tes 1)
5 April 2016

Waktu: 120 menit

MEKANIKA KLASIK

KETENTUAN UMUM

PetunjLrk Pengerjaan I

1. Tes Mekanika Klasik ini terdiri dari 15 soal isian singkat [masing,masing memi]iki nilai
maksimum 71.

2. Untuk semua soal ini disediakan ruang kosong secukupnya sehingga Anda djanggap dapar
menye)esaikan dalam lvaktu singkar sehingga hanya diperlukan tangkahlangkah
penyelesaian yang !idak perlu terlalu panjang tetapiyang penting singkat, padat dan tepat.

3. lawaban akhir Anda wajib diletakan di dalam kotak yang relah disediakan. Kelalaian Anda
dalam hal ini berdampakpada pengurangan nilai.

4. Kerjakan semua jawaban Anda dalam satuan MKS.

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

6. Gunakan pena atau pulpen. Pensilhanya boleh digunakan untuk membuat gambaratau

7. lika tempat jawaban yang disediakan tidak mencukupi, Anda boteh mengguakan halaman
di belakangnya.

Di akhir tes, L-umpulkan berkas soal ini secara utuh. langan lupa mencantumkan jdentitas
Anda dengan lengkap.



Nama:.................................................

Konstanta Fundamental

Univ./PT:

8.85 x lo-r'?c2/Nm2

4r x l0-7N/A2

3.00 x 108 rnlr

l.60 x lo-rec

9.lt x 1O-3lkg

(pcmfitivity of frcc lpace)

(p.rmeability of frce spee)

(speed of light)

(charge of ihe clcctron)

(mass of $e el€ctln)

No. 2 3 4 5 6 l 8

Nilai

No. 9 10 11 12 13 14 15

Nilai

Halaman 2 dari 14



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

Jawablah soal-soal berikut dengan singkat, padat dan benar
Nilai maksimum masing-masing soal: 7

1. Besar gaya yang bekerja pada benda yang bergerak lurus beraturan adalah .._

Jawabl

2. Berikut adalah tabel posisi dan waktu ketika sebuah motor bergerak

Posisi fml Waku fsl
5 0

10 10
15 20
20 30
25 40
30 50

Kecepatan rata-rata motor dari 10 detik hingga 40 detik adalah

fawab:

Halaman 3 deri 14



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

3. Grafik kecepatan terhadap waktu untuk
partikel yang bcrgerak sepanjang
sumbu-x terlihat seperti tampak pada
gambar disamping. Percepatan rata-rata
partikel tersebut antara 5 s hingga 25 s

adalah...

Jawab:

v{m/s)

4. Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian l. Setelah t detik batu kedua diiatuhkan ke
bawah dengan kecepatan . Bila dikeiahui percepatan gravitasi adalah 9, tentukanlah
kondisi untuk u agar kedua batu mencapai tanah bersama-sama.

lawab:

30

Halaman 4 dari14



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

5. Gaya Jr bekerja pada sebuah benda bermassa 3
kg yang dapat bergerak sepanjang sumbu'x.
Komponen gaya F' sebagai fungsi dari waktu t
terlihat sepefti gambar di samping. Pada t = 0 s,

benda bergerak dalam arah sumbu-x positif
dengan laju 3 m/s. Benpakah laju dan arah
gemk da benda tersebut pada t= 11s.

Iawab:

J.. {N)

Halaman 5 dari14



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

6. sebuah partikel bermassa m bergerak satu dimensi dengan dipengaruhi suatu gaya

dengan potensial U(x)=k(2t3 tr5x1+et) dengan k > 0 dan d adalah konstanta dimana

x adalah posisi partikel. Tentukan syarat a agar sistem tersebut mempunyai posisi

setimbang stabil.

lawab r

7, Suatu partikel bergerak pada bidang x-l dengan persamaan lintasan berbentuk:

l(t)= acosat i + bsit4lt j
dimana o, r, dan @konstan. Percepatan tangensial partikel sebagai fungsi dari waku
adalah...

Jawab :

Halaman 6 dari14



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

8. Sebuah partikel bermassa rn bergerak bidang x-y dengan dipengaruhi suatu gaya

F1t1 =,4 cosot rt+4 sinal i
dimana r4o, Bo, dan @ konstanta, Jika partikel berada pada kondlsi diam di titik asal pada

saat t = 0 s, maka poslsi partlkel sebagai fungsl dart waktu adalah

lawab :

Halaman 7 deri 14



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

9, Sebuah benda bermassa

Asumsikan gaya gesekan

tetapan kesebandingan

maksimum adalah ..,

lawab :

n dilemparkan vertikal ke atas dari

udam sebanding dengan kecepatan

b. Waktu yang dibutuhkan untuk

tanah dengan laju ro,

sesaat benda dengan

mencapai ketinggian

10, Suatu partikel bergerak di bawah pengaruh
partikel berbentuk lingkaran dengan jari-jari

dibawahl. jika laju peftikel di titik 0 adalah

bekerja pada partikel adalah ...

suatu gaya sentral, Diketahui lintasan
a dan melalui titik asal 0ihat gambar

vo, maka bentuk dari gaya senfal yang

Halaman 8 dari 14



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

v
Univ./PT: ................ . ...

lawab :

Halaman 9 dari14



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

11. Suatu tabung slinder AOB dengan panjang 2a berotasi dengan kecepatan sudut

konstan llr relatif terhadap suatu sumbu vertikal yang melalui titik pusat slinder O. Di

dalam tabung pada iarak b dari O terdapat sebuah partikel yang pada awalnya berada

pada keadaan diam. iika diasumsikan tidak ada Sesekan yang bekerja, waku yang

dibutuhkan partikelagar sampai ke ujung tabung adalah

tA

Jawab :

Halaman 10 dari14



Nama:.......................-..----"--__"'

12.suatupelurudltembakkandarisuatuketidggian'ldenganla,uawalsebesarv0.Ilka
gesekaD udara diabaikan, tentukan sudut elevasi agar tangkauan horizontal peluru

bernilai makimum.

tawab :

13.suatupaltikelbermassambergerakdi$epaniangsumbuxdensaLagrangian

L=+(i'-"t\"'

dengan o dan / adalah konstanta positif' Hamiltonlan dari sistem diatas adalah "'

lawab I

Halaman tt dad 14



14. Sebuah partikel bergerak dalam ruang di bawahpotensial sentral yang berbentuk

V(r1= -Yo7-t';

dimana % dan ,, adalah konstan Tentukan nilai maksimum dad momentum sudut

partikel sehingga partikel bergerak dengan lintasan lingkaran!

lawab :

Halaman 12 dari14



Narna:.,,,,.,........,,,................-. ........ univ./PTi

Hal.man 13 dari14



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

15, Suatu partikel bermassa m, dapat meluncurtanpa gesekan di sepanjang kurva parabola

yang y(x)=qt')dengan 4 adalah suatu konstanta riil positif. Jika percepatan gravitasi

adalah g dan berarah ke sumbu y negatif, maka frekuensl osilasi kecil dari partikel zt

adalah

lawab !

Halaman 14 dari 14
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OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
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FISIKA MODERN & MEKANIKA KUANTUM

KETENTUAN UMUM

Petunjuk Pengerjaan :

1. Tes FISIKA MODERN & MEKANIKA KUANTUM ini terdiri dari 15 soal isian singkat

{masing-masing memiliki nilai maksimum 7).

2. Untuk semua soal ini disediakan ruang kosong secukupnya sehingga Anda diatlggap

dapat menyelesaikan dalam waktu singkat sehingga hanya diperlukan langkah_langkah

penyelesaian yang tidak perlu rerlalu panjang tetapi yang penting singkai, padat dan

tepat.
3. Jawaban akiir Anda wajib dilelakkan di dalam kotak yang telah disediakan Kelalaian

Anda dalam hal ini berdampak pada pengurangan nilai.

4. Nyatakan semua jawaban Anda dalam satuan SI.

5. Waktu tes selama 2 jam {120 rnenit) adalah waktu total yang disediakan sehingga

selama waktu itu Anda boleh menyelesaikan soal-soal manapun terlebih dahulu sesuka

Anda.
6. Gunakan hanya pena atau pulpen, bukan pensil. Pensil hanya boleh digunakan untuk

membiatgambar atau sketsa. Kalkulator tidak boleh diSunakan dalam kompetisiini
7. Jjka tempat jawaban yang disediakan tldak mencukupi, Anda boleh menggunakan

halaman di belakangnya.

8. jumlah halaman soal:12



Speed of light in tiee space

Planck's constant

Electron charge

I]lectron mass

Neutron mass

Pfoton milss

Boltzmann constant

Perrnittivity of free space

Permeability of free space

Speed of light in fiee space

Avagadro's number

Bohr ladius

c :2.99792458 x 108 m s-l
Ir:6.58211889(26) x l0-16 eV s

I : 1.054571596(82) x l0 r+ J s

e : 1.60217646?(63) x l0-1e C

no :9.10938188(72) x l0-3i kg

m" : 1.67492116(13) x l0 27 kg

mr: 1.67262158(13) x l0-27 kg

kB : 1.3806503(24) x l0 13 JK I

ne : 8.617342(l-5) x l0 5 eV K-r
eo:8.8541878 x l0 12Fm I

lo:4ir x l0 7Hm-r

c:t/Japa
Nr:6.02214199(79) x l0?3 mol I

as : O.52917721(19) x l0 ro nt

1 2 3 4 5 6 7 8

Nilai

No 9 10 11 12 13 14 15 Total

Nllai

Halaman 2 dari12



-;"u,"bt.h 

t*t'-at berikut dengan singkat' padat danbenar'

Nilai maksimum masing-masing soal i 7

1. Tinjau suatu fungsi Selombang v1r,o,4) = fi '"-*' [i cos(21) - sin(2/)]cos 9'

Tunjukkan apakah fungsi gelombang di atas merupakan fungsi eigen dari operator

)=-'n!. Apabila YA, tentukan eigenvaluenya

lawab:

2. salahsatukarakeristiklubanghitamadalahluasdarihorisonperistiwayaitubatas
ti"", nn"t dimana Bravitasi begitu kuat sehingga bahkan cahaya tidak dapat

i."rr", o*, horison peristiwa tersebut. Luas horison peristiwa,4 bergantung pada

massa lubang hitam m, laju cahaya c dan tetapan gravitasi universal 6 yang

dituliskan sebagai A = G" c0 ml Tentukan nilai tetapan a + B + y

Jawab:

Halaman 3 dari 12



Univ./PT:

3. Fungsi gelombang partikel-partikel yang menjumpai suatu potensial undak [itep
pofertlol) dalam suatu kawasan dalam ruang diberikan oleh

I s1"a4r -r, h1 * 3a-",t-k,,-rt ht x < o

v(',rr=l.J2 "12

l-64 ei!2r Et ht x > 0
l'Jz

Partikel-partikel datang yang mula-mula berada di lokasi x << 0, pada awalnya

bergerak pada arah x positif, Hitung besar prosentase partikel-partikel datang yang

akan terpantul ke arah x negatii

Jawab:

4. Pada suatu percobaan efek fotolistrih jika suatu logam disinari dengan foton yang

memiliki panjang gelombang 4, potensial yang dibutuhkan untuk menghentikan

alus elektron adalah ,1 , sedangkan jika paniallg gelombangnya l" (< ,1), potensial

penghentinya adalah l/r. Jika sekarang panjang gelombangnya ad,alah )j(< 4)
tentukan besar potensial penBhentinya hanya dinyatakan dalam besamn-besaran
tersebut di atas.

lawab:

Halaman { dari12



Nama: Univ./PT:

5. Ditintau suatu sistem kuantum yang pada saat f1 berada pada stqte

1v1a1) = fr{ivrl 
+lvz)), a"ogan lvr) aan lvz) adatah enersv eisenst res, nasirs-

masing dengan etgenyclue berturut-turut adalah E1 dan Ez (Er * Ez). Hitung besar
dlal ketidakpastian AE pada sistem tersebul

lawab:

Halaman 5 dari 12



6, Potensial Lennard-Jones adalah model matematis sederhana untuk menjelaskan

interaki antara pasangan atom atau molekul. Potensial ini dapat dituliskan sebagai

t, .r: .61
v(r)'4EllLl -[o ) |f(r/ t,) )

atau dapat pula dituliskan sebagai

dengan E > 0 adalah kedalaman sumur potensial, r adalah jarak antar partikel, o
adalah jarak antara partikel dimana potensial bernilai nol, dan tn adalah jarak antar
partikel dimana potensial bernilai minimum. Tentukan nilai a + r.

lawabl

7. Sebuah atom radioaktif A meluruh menjadi atom B dengan tetapan peluruhan ,r,
dan pada saatj.ang sama atom B meluruh menjadi atom C dengan tetapan peluruhafl

,"r4r0. Jika pada saat awal, hanya terdapat atom A sebanyak i/0, tentukan

waktu ketika jumlah atom B bernilai makimum.

lawab:

,,=49)" -{9'l

Halaman 6 darl 12



8. Diketahui operator o bersama operator konjugat Hermitiannya [dt ] memenuhi

relasi komutasi la, a-l = 1. Sementara itu, In> adalah eigenvector dari operator

bilangan &= a*a dengan eigenvalue n Hitung -& | a*r' > !

Jawab:

Halaman 7 dari 12



9. Sebuah antiproton dengan energi kinetik sebesar T menabrak proton yang diam
untuk menghasilkan partikel baru X, Proton dan antiproton masing-masing memiliki

energi diam sebesar zrcz. Misalnya terdapat besaran energi kinetik teredukl k

yang dirumuskan sebagal t=-I-. Tentukan kecepatan partikel X tersebut
t P"'

dinyatakan hanya dalam besaran k dan c.

fawab!

10, Pada saat awal t = 0, suatu partikel yang terjebak dalam potensial Y(x\ = a@2 v2 12

memiliki fu ngsi gelombang

v/k,o) = A>U Jr)" y/,(')

dengan /o(r) adalah eigenstate ke-n dengan eigenvalue e\eryi En=@+l/z)h@.

Diketahui (% l%')= 4,,. Hitung besar tetapan normalisasi ,/4 dan tuliskan bentuk

eksplistt untuk fungsi gelombang y(r,t) untuk t > 0,

fawab:

univ./PT:

Halaman 8 dari 12



Nama:

11. Dengan menggunakan definisi operator-operator momentum s\d\l ix,Ly,L" yarrE

dinyatakan dalam operator-operator posisi (t) dan momentum linear (F), hitung

nilai komutator [4,4].

lawab:

12. Reaksi fusi dua buah deuteron '?Il menjadt Helium-3 dan retron dirumuskan
menurut persamaan reaksi berikut ini I

2H+2H-tHe+n.

Diketahui radius deuteron adalah 2 x 10-15 m, Tentukan besarnya orde suhu yang

dibutuhkan dalam sebuah reaktor fusi agar realsi dl atas dapat terjadi.

lawabl

Halaman 9 dati 12



13. Diketahui fungsi gelombang suatu partikel pada saat awal t = 0 adalah

y1x1=lurQ)+u.@)llJi, dengal z1(.r) dan ,2(r) adalah dua tungsi yang

merupakan penyelesaian persamaan Schrodinger yang tak bergantung pada waktu.

Tentukan rapat probabilitas partikel pada saat tt 0.

fawab:

Halaman 10 darl12



14. Diketahui sebuah bintang massif A berbentuk bola dengan rapat massa seragam.

Besarnya fraksi pergeseran merah gravitasi (gravitationsl redshifr) untuk frekuensi

foton yang dipancarkan oleh bitrtang tersebut adalah sebesar 10-a dari frekuensi

foton mula-mula..Jika terdapat bint'ang massif B berbentuk bola dengan lapat massa

seragam tiga kali rapat massa bintang A dan jari-iari bintang B dua kall jari-jari

bintang A, tentukan besarnya fraksi pergeseran merah Sravitasi yang dipancarkan

bintangB,

Jawabr

Halaman 11 darl 12



Univ./PT:Nama:

15. Ditiniau suatu sistem kuanhrm 3D dengan ruang s&te dibentangkan oleh tiga basis

ortonormal lar),lar),lar). Dengan menggunakan basis tersebut, Hamiltonian tdan
observable ; diberikan oleh dua matriks

^ rr00) rr00')
Il=El 0 I 0l A=Flo o 2ltttt

\002, \020,
dengan C dan Fadalah dua bilangan real. ,ttote awal sistem tersebut adalah

ly(' = o) =;1,,)+ 
11,3)

Tentukan nilai harap energi, yaitu (Ii), nada saat awal t = O. Tuliskan juga nilai-nilai

hasil pengukuran oDservable 2 yangpaling terbolehjadi akan diperoleh.

Jawab:

Halaman 12 darl 12


