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Cepat rambat cahaya   2,997930 10
8
  m s
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1. Berapakah panjang gelombang sinar X yang berfrekuensi 2 10
17

 Hz? 

 

2. Jarak orbit bumi mengelilingi matahari 92 900 00 mil (1 km = 0,6214 mil) berapakah waktu 

yang diperlukan cahaya matahari untuk sampai ke bumi? 

 

3. Sebuah sinar cahaya bergerak dengan kecepatan c dari titik A ke titik C seperti pada gambar 

buktikan bahwa waktu tempuh cahaya dari A ke C adalah (                                                       

y1 sec Q + Y2 sec P)/c 

 

 

 

4. Seberkas cahaya sejajar membentuk sudut 30
o
 dengan permukaan kaca yang indeks biasnya 

1,5. Berapakah besar sudut antara berkas cahaya bias dan permukaan kaca?  

 

5. Seorang anak A bergerak dengan kecepatan v mendekati anak B yang membawa cermin 

dengan kecepatan v juga bergerak mendekati A. berapakah kecepatan relative A terhadap 

bayangan di cermin yang dibawa B? 

 

 

Polarisasi 

6. Apakah yang dimaksud dengan polarisasi jelaskan? 

 

7. Dua lembar pengatup mempunyai arah-arah pemolarisasi yang sejajar sehingga 

intensitasnya Im dari cahaya yang ditranmisikan adalah maksimum. Mulalui sudut 

berapakah salah satu lembar tersebut harus diputar supaya intensitasnya turun 

sebanyak setengahnya? 

 

8. Plat kaca mempunyai indeks bias 1,5 jika kaca tersebut sebagai pengutup polarisasi 

berapakah sudut pemolarisasinya dan berapa sudut refraksinya. ( Qp + Qr = 90
o
) 

 

9. Sudut kritis suatu zat 45
o
 tentukan sudut polarisasi zat tersebut? 

 

10. Seberkas cahaya alami yang sejajar jatuh dengan sudut polarisasi 58
o
 pada permukaan 

kaca datar. Berkas yang emantul  terpolarisasikan seluruhnya. Berapakah sudut bias 

sinar yang diterusan kaca tersebut? Dan berapa indeks bian kaca tersebut? 

 

Difraksi 

11. Seberkas cahaya merah panjang gelombangnya 650 nm melewati celah tunggal terjadi 

pola difraksi minimum pertama dengan sudut 30
o
 . Perkirakan lebar celah yang 



dilewati cahaya tersebut!  Dan berapakah panjang gelombang yang maksimum difraksi 

pertamnya? 

 

12. Lensa konvergen berdiameter 4,88 cm dan jarak focus 25 cm. Berapakah sudut 

pemisah antara dua titik yang jauh agar criteria Rayligh dipenuhi. Anggap panjang 

gelombang 550 nm  

 

13. Seberkas cahaya melewati celah ganda sehingga menghasilkan pola difraksi. Jarak 

antar celah d lebar celah a. Apa yang akan terjadi jika a) ukuran lebar celah a 

diperbesar b) ukuran jarak antar d diperbesar?  c) panjang gelombang yang lewat celah 

diperbesar?  

 

14. Dalam difraksi celah ganda Frounhofer, jarak layar dari celah adalah 50 cm. Cahaya 

yang digunakan adalah biru panjang gelombagnya 480 nm. Berapakah jarak antar 

garis pada layar jika jarak antara celah d = 0,1 mm dan lebar celah 0,02 mm/ berapa 

jarak antara maksimum sentral dengan minimum pertama selubung garis-garis 

tersebut? 

 

15. a 

 


