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1. Pelayangan Bunyi 

Interferensi dua buah gelombang bunyi yang mempunyai perbedaan frekuensi sangat kecil. 

Persamaannya :  12 fff    f = perbedaan frekuensi (Hz) 

2. Efek Dopler 

Pernahkah kalian mendengar efek Doppler? Istilahini diambil dari nama seorang 

fisikawan Austria, ChristianJohanm Doppler (1803-1855). Doppler menemukan 

adanyaperubahan frekuensi yang diterima pendengar dibanding dengan frekuensi sumbernya 

akibat gerak relatif pendengardan sumber. Gejala perubahan frekuensi inilah yang 

dikenalsebagai efek Doppler. 

Aabila salah satu pendengar atau sumber mendekat atau keduanya saling mendekat dan 

terjadi gerak relatif, maka frekuensi sumber yang didengar oleh pendengar (fp) akan lebih 

besar dari frekuensi sumber (fs). Sebaliknya Apabila salah satu pendengar atau sumber 

menjauh atau keduanya saling menjauh dan terjadi gerak relatif, maka frekuensi sumber yang 

didengar oleh pendengar (fp) akan lebih kecil dari frekuensi sumber (fs). Untuk lebih jelasnya, 

perhatikan gambar di bawah ini!. 

 

 
 

Dari gambar dapat dilihat,  

1. Apabila, pendengar mendekat, maka tanda kecepatan pendengar vp bertanda posistf. 

2. Apabila, sumber mendekat, maka tanda kecepatan sumber vs bertanda negatif. 

3. Apabila, pendengar menjauh, maka tanda kecepatan pendengar vp bertanda negatif. 

4. Apabila, sumber menjauh, maka tanda kecepatan sumber vs bertanda positif. 

Secara matematis dapat ditulis : 

𝑓𝑝 =
𝑣 ± 𝑣𝑝

𝑣 ∓ 𝑣𝑠
𝑓𝑝  

fp =  Frekuensi yang didengar pendengar (Hz) 

fs =  Frekuensi sumber bunyi (Hz) 



Arnel Hendri, S.Pd, M.Si 

v =  Cepat rambat bunyi di udara (m/s) 

vp =  Kecepatan pendengar (m/s) 

vs =  Kecepatan sumber bunyi (m/s) 

vp =  (+) Bila pendengar mendekati sumber 

vp =  (-)  Bila pendengar menjauhi 

vs =  (+) Bila sumber menjauhi pendengar 

vs =  (-)  Bila sumber mendekati pendengar 

 

 

 

3. Intensitas Bunyi   

Intensitas bunyi adalah energi yang dipindahkan tiap satuan luas tiap satuan waktu, atau 

secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :  

𝐼 =
𝑃

𝐴
 

 

Hubungan intenssitas bunyi dengan jarak adalah :   I1 : I2  =  R2
2
 : R1

2 

Dengan :   I = Intensitas bunyi (watt/m
2
) 

P= daya bunyi (watt) 

A = Luas permukaan bidang (m
2
) 

A = 4πR
2
(untuk bunyi yang menyebar ke segala arah) 

R1dan R2 = jarak 1 dan 2 (m) 

 

𝑃 =
𝑤

𝑡
 

𝑤 = 𝐸 =
1

2
𝑘𝐴2 =

1

2
𝑚𝜔2𝐴2 =

1

2
𝑚 2𝜋𝑓 2𝐴2 =

1

2
𝜌𝑣4𝜋2𝑓2𝐴2 = 2𝜋2𝜌𝑣𝑓2𝐴2 

     f  = frekuensi bunyi (Hz) 

     A  = Amplitudo (m) 

 = massa jenis udara (kg/m
3
) 

     v  = cepat rambat bunyi (m/s) 

 

4. Taraf Intensitas Bunyi 

Taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan 

intensitas ambang.  

TI = 10 log
I

I0
 

TI= Taraf Intensitas (dB) 

I= Intensitas bunyi (watt/m2),            

Io  = Intensitas ambang (10
-12

 watt/m
2
) 

    

Ada beberapa rumus taraf intensitas yang dapat digunakan : 
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a. Bila sebuah sumber bunyi menghasilkan intensitas I1 dan taraf Intensitas TI1dan posisi 

mengamatinya tidak berubah, maka untuk n buah bunyi yang sama akan menghasilkan 

taraf intensitas TI2, seperti persamaan berikut: 

TI2 = TI1 + 10 logn 

b. Bila sejumlah (n1)sumber bunyi identik dibunyikan bersamaan menghasilkan intensitas I1 

dan taraf Intensitas TI1, sejumlah yang lain (n2) sumber bunyi identik dibunyikan 

bersamaan dan posisi mengamatinya tidak berubah maka akan menghasilkan taraf 

intensitas TI2, seperti persamaan berikut: 

TI2 = TI1 + 10 log
n2
n1

 

c. Bila jumlah sumber bunyi tidak berubah sedangkan posisi mengamati berubah, maka 

persamaannya sebagai berikut: 

TI2 = TI1 − 20 log
R2
R1

 

TI1 = taraf intensitas pada posisi R1dan TI2 = taraf intensitas pada posisi R2 

 

d. Bila posisi mengamati sumber bunyi dan jumlah sumber berubah, maka persamaan yang 

diperoleh sebagai berikut: 

TI2 = TI1 + 10 log
n2
n1

− 20 log
R2
R1

 

TI1 = taraf intensitas pada posisi R1dan jumlah sumber n1 

TI2 = taraf intensitas pada posisi R2 dan jumlah sumber n2 

 

 


