
W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Spektrofotometri Sinar-X

Mudah

1. Sinar x pertama kali ditemukan oleh...

(a) Wielhem Roentgen

(b) Ernest Rutherford

(c) Max Planck

(d) Lavoiser

(e) De Broglie

2. Dibawah ini sifat dari sinar X, kecuali...

(a) Menghitamkan plat �lm

(b) Mengionisasi gas

(c) Tidak bermuatan listrik

(d) Tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet

(e) Sifat �sis berbeda dengan sinar tampak

3. Pola difraksi alumunium diperoleh menggunakan sinar X dengan λ= 0.507 Å. Difraksi Bragg orde
kedua dari muka-muka sejajar dalam sel satuan kubik teramati pada sudut 2θ= 20.2°. maka nilai
kisi d adalah...

(a) 4.01 Å

(b) 2.81 Å

(c) 1.01 Å

(d) 0.81 Å

(e) 0.51 Å

4. Sebuah tabung televisi menggunakan tegangan pemercepat elektron sebesar 20 keV. Panjang
gelombang minimum sinar X yang dihasilkan adalah...

(a) 0.32 Å

(b) 0.62 Å

(c) 0.82 Å

(d) 1.12 Å

(e) 2.72 Å

5. Panjang gelombang sinar X Kα untuk unsur Mo ( Z = 42) adalah...(4.97×107Hz)

(a) 0.156 Å
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(b) 0.341 Å

(c) 0.721 Å

(d) 0.933 Å

(e) 1.561 Å

Sedang

1. Diagram dibawah ini menunjukkan empat tingkatan energi suatu atom logam

Berdasarkan info diatas dapat disimpulkan bahwa
i) Ada 6 garis spektrum yang mungkin terbentuk akibat transisi elektron
ii) Panjang gelombang minimum emisi adalah 9.5×10−6m
iii) Panjang gelombang maksimum emisi adalah 4.8×10−5m
iv) Ada komponen spektrum emisi yang dihasilkan adalah sinar X
Maka, pernyataan yang tidak sesuai dari simpulan yang diberikan adalah...

(a) (i) dan (ii)

(b) (i) dan (iii)

(c) (i) saja

(d) (iv) saja

(e) Semua simpulan benar

2. Saat adanya interaksi Sinar X dengan materi akan menimbulkan berbagai efek, diantaranya efek
Compton, yaitu...

(a) Suatu tumbukan lenting sempurna antara sebuah foton dan sebuah elektron bebas

(b) Energi foton yang diserap oleh atom akan menimbulkan elektron tersebut dilepaskan dari
ikatannya dengan atom

(c) Terjadinya pasangan positron dan elektron apabila foton dengan energi sama atau lebih besar
dari 1.02 MeV berinteraksi dengan medan listrik inti atom

(d) Elektron menyerap energi dan mengakibatkan bervibrasi yang frekuensinya sama dengan
frekuensi sinar X datang

(e) Frekuensi sinar X datang akan diserap dan diteruskan dengan frekuensi yang sama

3. Sebuah bahan dengan tepi absorpsi K sebesar 0.15 Å disinari dengan foton yang panjang gelom-
bangnya 0.1 Å. Energi kinetik elektron dari efek fotolistrik yang dihasilkan oleh kulit K adalah...

(a) 11.2 keV

(b) 23.12 keV

(c) 41.30 keV

(d) 66.13 keV

(e) 88.20 keV
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4. Pada atom Zn ( Z = 30), energi ionisasi (energi ikat) dari elektron kulit K dan L masing-masing
adalah 9.659 keV dan 1.021 keV. Tentukan energi kinetik elektron Auger yang diemisikan dari
kulit L oleh foton sinar X Kα

(a) 7.617 keV

(b) 8.224 keV

(c) 9.671 keV

(d) 11.422 keV

(e) 16.716 keV

5. Difraksi orde pertama dapat diamati pada 12.6° untuk kristal yang mempunyai jarak antar kristal
0.240 nm. Banyak orde difraksi yang dapat diamati dan panjang gelombang sinar X yang digu-
nakan adalah...

(a) 3 dan 0.105 nm

(b) 4 dan 0.105 nm

(c) 5 dan 0.105 nm

(d) 4 dan 0.275 nm

(e) 5 dan 0.275 nm

Sukar

1. Suatu unsur setelah terkenai sinar X menghasilkan radiasi Kα dengan energi 7.725 × 108J/mol
foton. Maka, unsur tesebut adalah...(R = 1.097× 107m−1)

(a) Fe

(b) Zn

(c) Mn

(d) Cu

(e) Ni

2. Nilai tegangan (V) yang harus digunakan agar tidak ada panjang gelombang yang dipancarakan
oleh tabung sinar X dan terjadi proses difraksi terhadap bubuk dari material A yang mengkristal
dalam struktur BCC (a = 12× 10−10m) adalah...(Miller index BCC adalah 1,1,0)

(a) 610 V

(b) 730 V

(c) 870 V

(d) 920 V

(e) 960 V

3. Sebuah sampel SrTiO3dianalisis menggunakan sinar X pada λ = 1.54Åuntuk mengetahui jenis
kristalnya. Difratogram dari SrTiO3ditampilkan dibawah
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2θ

22.21
31.61
38.97
45.31
51.01
56.29
66.00
70.58
75.03
79.39
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kristal SrTiO3berbentuk...

(a) Body Centered Cubic (BCC)

(b) Face Centered Cubic (FCC)

(c) Cubic

(d) Hexagonal Closed Packed (HCP)

(e) Rhombohedral

4. Generator Sinar X dengan target material yang tidak diketahui menghasilkan radiasi Kαdengan
puncak difraksi terkecil (2θ1) pada unsur Tantalum (Ta) sebesar 58.7o. Material target pada
generator sinar X tersebut adalah...(Ta memiliki struktur BCC 110 dan volume molar = , R =
9.1× 10−8m)

(a) Sc

(b) Ti

(c) V

(d) Cr

(e) Mn

5. Sebuah sampel padat memiliki struktur BCC di sinari sinar X sehingga diperoleh konstanta kisi
0.264 nm dengan densitas 16.74 g/cm3. Berdasarkan hasil tersebut massa relatif sampel tersebut
adalah...

(a) 92.74 g/mol

(b) 108.20 g/mol

(c) 144.14 g/mol

(d) 173.25 g/mol

(e) 342.00 g/mol
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