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Percobaan 7

GELOMBANG TALI

Tujuan :

Memahami Sifat-sifat gelombang berdiri pada tali

Alat-alat dan Bahan :

No Nama Alat/Bahan Jumlah
1 Audio Generator 1
2 Tali nylon secukupnya
3 Klem meja berpuli 1
4 Beban dan penggantung beban 1 set
5 Klem G 1
6 Penggaris/meteran 1
7 Kabel penghubung merah dan hitam 2 pasang
8 Pembangkit Getaran 1

Langkah-langkah percobaan :

Percobaan 1: Frekuensi Dasar dan Frekuensi Harmonik pada Tali

Gambar 7.1

1. Siapkan pembangkit getaran dan alat percobaan seperti tertera pada tabel alat dan
bahan.

2. Rangkai alat percobaan seperti gambar 7.1. Pembangkit getaran ditempatkan pada
pinggir meja dan dijepit dengan klem G sedemikian rupa, sehingga tidak bergeser dari
tempatnya.
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3. Atur panjang benang/tali nylon sedemikian rupa sehingga panjangnya kira-kira 1,5 m,
pasang beban 50 g dan gantung pada ujung tali. Beban ini menghasilkan tegangan tali
sebesar 0,050 kg 10 m/s2 = 0,50 N. Catat panjang tali pada Tabel 7.1.

4. Hubungkan audio generator ke stop kontak utama atau PLN (saklar audio generator
dalam keadaan OFF).

5. Atur tegangan pada audio gerator pada 2-3 Vp-p, bentuk gelombang sinusoidal dan
skala frekuensi 10 Hz.

6. Hubungkan pembangkit getaran ke audio generator menggunakan kabel penghubung.
7. Hidupkan audio generator, pada keadaan awal tali masih belum kelihatan bergetar.
8. Naikkan frekuensi getaran secara perlahan pada pembangkit audio sampai terjadi

berdiri pada tali dengan dua simpul yaitu pada masing-masing ujung tali dan satu perut
pada bagian tengah tali seperti pada gambar kolom 1 baris 1 Tabel 7.1.

9. Atur frekuensi sedemikian rupa sehingga amplitudo gelombang tali sebesar mungkin.
Pola getaran ini terjadi pada frekuensi resonansi yang disebut dasar gelombang tali
dengan dua ujung tali tetap. Ingat bahwa jarak antara simpul tersebut sama dengan ½
gelombang (1/2λ).

10. Ukur panjang bagian tali yang bergetar. Panjang ini sama dengan jarak dari bilah
penggetar pada pembangkit getaran ke titik bagian benang yang menyentuh puli.
Panjang tali tersebut sama dengan setengah panjang gelombang (1/2λ).

11. Hitung panjang gelombang tali tersebut dan catat hasil perhitungan pada kolom dan
baris yang sesuai pada tabel 7.1.

12. Hitung laju gelombang menggunakan hubungan, (v = f x λ) dan catat hasil
perhitungan pada kolom ke 4 tabel 7.1.

13. Dengan panjang dan tegangan tali yang sama, naikkan lagi frekuensi pada audio
generator secara perlahan sampai membentuk pola seperti kolom 1 baris 2 tabel 1
dengan amplitudo sebesar mungkin.
Keadaan ini dinamakan harmonik pertama dan frekuensi yang didapatkan adalah
frekuensi harmonik pertama. (kedua ujung tali tetap, dengan massa persatuan panjang
dan tegangan tali yang diberikan).

14. Ulangi langkah 10, 12, dan 13 di atas, catat hasil pengamatan dalam baris dan kolom
yang sesuai pada tabel 7.1.

15. Ulangi langkah 14 dan 15 untuk frekuensi harmonik yang lebih tinggi sedemikian rupa
sehingga membentuk gelombang pada baris ke 3 dan ke 4 tabel 7.1, yaitu harmonik
kedua dan harmonik ketiga.

Percobaan 2 : Frekuensi dasar dan Tegangan tali (beban)

1. Ulangi semua langkah di atas untuk tegangan tali yang berbeda, yaitu untuk tali 2.0
N,3.0 N dan 4.0 N, dan panjang tali tetap. Gunakan tabel 7.2 , tabel 7.3, dan tabel 7.4
untuk mencatat hasil pengamatan Anda.

2. Bandingkan hasil pengamatan ke empat tabel di atas.
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Hasil Pengamatan

Isikan hasil pengamatan pada Tabel 7.1, Tabel 7.2, Tabel 7.3, dan Tabel 7.4. (Terdapat

dalam panduan penulisan laporan)

Tugas Percobaan

Percobaan 1

1. Periksa hasil pengamatan pada tabel 7.1 dan amati hubungan antara frekuensi dasar
tali dan frekuensi harmoniknya. Tuliskan kesimpulan anda

2. Tentukan laju gelombang tali pada kolom ke 4 tabel 7.1.
3. Apakah yang dapat anda katakan tentang laju gelombang dalam kasus ini? Apakah

laju tersebut bergantung pada frekuensi?

Percobaan 2

1. Bagaimana pengaruh tegangan tali terhadap frekuensi dasar dan frekuensi harmonik
tali?

2. Bagaimana pengaruh tegangan tali pada laju gelombang? jelaskan jawaban anda!
3. Bagaimana pengaruh panjang tali pada frekuensi dasar jika tegangan tali dibuat tetap

besarnya?


