
Gelombang

Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa

energi. 
Berdasarkan ada tidaknya medium perambatannya, gelombang

dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang

elektromagnetik.

 Adalah gelombang yang

dalam perambatannya

memerlukan medium

perantara. Contoh:

gelombang air, gelombang

tali, gelombang bunyi.

Adalah gelombang yang dalam

perambatannya tidak

memerlukan medium

perantara. Contoh: gelombang

cahaya, gelombang radio, dan

gelombang radar.

GETARAN, GELOMBANG, & BUNYI

PART

Gelombang
Mekanik

Gelombang
Elektromagnetik

Berdasarkan arah rambatan dan arah getarannya, gelombang

dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang

longitudinal.
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Gelombang Transversal.

Gelombang transversal adalah gelombang arah rambatannya

tegak lurus dengan arah getarannya. Contoh: gelombang air,

gelombang tali.

A-B-C, E-F-G           = Bukit gelombang

C-D-E, G-H-I           = Lembah gelombang

B, F                        = Puncak gelombang

D, H                        = Dasar gelombang

B-B', D-D', F-F', H-H' = Amplitudo gelombang

1 gelombang = 1 bukit + lembah

A-B-C-D-E = 1 Gelombang

A-B-C-D    = 3/4 Gelombang

A-B-C       = 1/2 Gelombang

A-B          = 1/4 Gelombang
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Jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode

disebut panjang gelombang (  )

Gelombang Longitudinal

Gelombang transversal adalah gelombang arah rambatannya

sejajar dengan arah getarannya. Contoh: gelombang pada slinki,

gelombang bunyi.

1 gelombang = 1 rapatan + 1 regangan

Rapatan Regangan

1 Panjang Gelombang

Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya saru gelombang disebut

periode gelombang (T)

Jumlah gelombang yang terjadi dalam satu sekon disebut

frekuensi gelombang (f).

Besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam tiap satu

satuan waktu disebut cepat rambat gelombang (v).
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T = t/n

f = n/t

T = 1/f

f = 1/T

v = s/t

   = v/f

   = v.T

Jawab:
Dik:

f = 400 Hz

v = 100 m/s

Dit:

  = ... ?

Persamaan pada Gelombang

Keterangan:

T = Periode (s)

f = Frekuensi (Hz)

t = Waktu (s)

n = Jumlah gelombang

v = Cepat rambat gelombang (m/s)

  = Panjang gelombang (m)

Contoh Soal

Frekuensi sebuah gelombang adalah 400 Hz. Jika cepat rambat

gelombang 100 m/s, berapakah panjang gelombangnya?

Penyelesaian:

= v/f

= 100/400

= 0,25 m
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