
LISTRIK STATIS

Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan

yang dimiliki oleh benda.

Gambar berikut menunjukkan adanya listrik statis di sekitar kita.

Gambar a menunjukkan seorang anak yang sedang bermain balon,

rambut anak tersebut berdiri karena adanya listrik statis.

Gambar b menunjukkan potongan kertas yang tertarik ke penggaris

yang telah digosok dengan kain wol.

Gambar c menunjukkan gejala kesetrum saat memegang layar televisi

yang baru saja dimatikan.

Suatu benda secara alami adalah netral. Benda dapat menjadi bermuatan

jika dilakukan beberapa hal berikut:

Konduksi

Konduksi adalah cara membuat benda menjadi bermuatan dengan cara

menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan.
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Benda netral

Benda bermuatan negatif

Benda bermuatan negatif

Benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan

menjadi bermuatan negatif

Induksi

Benda netral
Benda bermuatan positif

Induksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan

cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah

bermuatan
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Benda bermuatan positif

Benda netral
Benda bermuatan positif

Untuk membuat benda menjadi bermuatan, diperlukan satu benda netral

lagi.

Benda netral
Benda bermuatan positif

Benda bermuatan positif

Benda netral

Bermuatan negatif Bermuatan positif
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Mudah memberi elektron

Sukar memberi elektron

Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi

bermuatan negatif

Menggosok

Setiap benda memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron, namun

masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk

melepas atau menangkap elektron.

Kain wolPenggaris plastik

NetralNetral

digosok
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Kain wolPenggaris plastik

Bermuatan positifBermuatan negatif

 setelah digosok

Plastik yang digosok gosok dengan kain sutra maka plastik akan menjadi

bermuatan listrik negatif, karena elektron kain wol pindah plastik

Dua buah benda bermuatan akan saling berinteraksi, bergantung dari jenis

muatan dari masing - masing benda.

Jika kedua muatan berbeda, maka kedua benda akan saling tarik menarik.

Sebaliknya, jika muatan kedua benda sama, maka benda akan saling tolak

menolak.
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