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Quantum 03

1. Seekor lumba-lumba, berada 1,2 km di dasar laut,
menghasilkan bunyi. Jika bunyi merambat di dalam air
dengan kelajuan 300 m/s, berapa lama waktu yang
diperlukan oleh pengamat di permukaan air laut untuk
dapat mendengar bunyi yang dihasilkan lumba-lumba?

2. Seorang nelayan ingin mengetahui kedalam laut, ia
membunyikan suara ke dasar laut, setelah 2,4 detik suara
diterima kembali olah nelayan. Jika kecepatan suara di
dalam air laut 200 m/s. Berapa jarak nelayan dengan
dasar laut?

3. Sebuah kelelawar bertenger di pohon, kemudian ingin
mengetahui jaraknya dengan buah di depanya. Ia
mengeluarkan bunyi ultrasonic dengan kecepatan 150
m/s. Jika bunyi ia dengar kembali setelah 0,6 detik. Maka
berapa meter jarak kelelawar dengan buah tersebut?

4. Uqbah berlari dengan kecepatan 10 m/s untuk mengejar
Hafsha yang berlari dengan kecepatan 4 m/s. Jika jarak
mula-mula Uqbah dengan Hafsha 300 m, maka tentukan
waktu yang dibutuhkan Uqbah dapat menyusul Hafsha?

5. Nunik berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan
8 m/s, setelah 30 detik   Risa menyusul dari kota A ke
kota B dengan kecepatan 6 m/s. Berapa waktu Nunik
tersusul Risa?

6. Hafsha akan berkunjung kerumah Nunik dengan
kecepatan 4 m/s. Pada waktu bersamaan Nunik
berangkat ke rumah Hafsha dengan kecepatan 5 m/s.
Jika jarak rumah Hafsha ke rumah Nunik 450 meter,
berapa waktu Hafsah bertemu Nunik dijalan?

7. Sebuah pilot dalam pesawat ingin mengetahui jarak
sebuah gunung yang ada didepannya. Kecepatan suara
yang dipancarkan 5.000 m/s, kemudian gema kembali
setelah 0,06 sekon, jarak pesawat mula ke gunung 200
meter, jadi jarak pesawat sekarang kegunung adalah ....
m

8. Kelelawar yang sedang terbang ingin mengetahui jarak
dinding di depanya dengan mengluarkan bunyi ultrasonik.
Kecepatan bunyi ultrasonik kelelawar yang dipancarkan
200 m/s, kemudian gema kembali setelah 0,05 sekon,
jarak kelelawar mula-mula ke dinding 6 meter, jadi jarak
pesawat sekarang kegunung adalah .... m

9. Uqbah ingin menembak dua benda dengan gelombang
ultrasonik. Lokasi kedua benda dan lokasi andi berada
pada sudut segitiga siku-siku seperti pada gambar. Jarak
Uqbah ke benda 2 adalah 120 m dan jarak benda 1 ke
benda 2 adalah 90 m. Uqbah menginginkan gelombang
ultrasonik tersebut mencapai benda 1 dan 2 pada saat
bersamaan. Jika kedua benda harus ditembak pada saat
yang berbeda, benda manakah yang harus ditembak lebih
dulu dan berapa selisih waktu penembakan? Diketahui
laju bunyi di udara 300 m/s!

10. Uqbah dan Safah pulang dari sekolah kerumah bersama-
sama. Uqbah dengan kecepatan 6 m/s dan Safah dengan
kecepatan 10 m/s. setelah 5 menit. Berapa meter jarak
Uqbah dengan Safah?

11. Pukul 06.00 kereta api berangkat dari stasion dengan
kecepatan 90 km/jam. Setelah 90 menit kereta api sudah
mencapai jarak …. Km

12. Sebuah mobil membutuhkan waktu 1 jam untuk
berpindah sejauh 1000 km sepanjang jalan lurus dan 0,5
jam untuk berpindah 20 km sepanjang lintasan berkelok.
Berapa kelajuan rata-rata mobil tersebut ?
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