“Reading is dreaming with open eyes.”

-Anonymous

Physics Illustrated adalah salah satu cara mengemas
berbagai hal menarik dalam Fisika dan merangkum eventevent Program Studi Fisika UNPAR. Dalam majalah ini
disajikan juga foto berbagai fenomena menarik Fisika.
Jangan lewatkan biografi beberapa tokoh yang
berpengaruh dalam perkembangan Fisika. Selamat
membaca!
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Wonders of
Universe
Wonders of Universe adalah keajaiban
yang terdapat di alam semesta.
Bintang, planet, galaksi, dan isinya
adalah keajaiban dari alam semesta.
Termasuk berbagai hal yang biasa kita
temukan sehari-hari. juga merupakan
Wonders of Universe. Karena itu, masih
banyak hal di alam semesta yang masih
menjadi misteri bagi manusia.
Manusia telah banyak melakukan
usaha untuk mengamati berbagai hal di
alam semesta, salah satunya adalah
menemukan tempat baru yang dapat
dihuni oleh manusia. Tetapi usaha
tersebut
dirasa
masih
perlu
disempurnakan agar manusia dapat
lebih mengenal berbagai hal yang ada
di alam semesta dan bagaimana
permulaannya.
Physics Illustrated akan membahas
sebagian dari keajaiban tersebut dan
membahas bagaimana Fisika UNPAR
menunjukan keajaiban tersebut pada
dunia luar. Selamat menikmati
Wonders of Universe!

Gelombang gravitasi adalah
gangguan ruang-waktu di alam
semesta yang sesuai dengan teori
relativitas umum Einstein pada
1916. Gelombang ini mampu
merambat hingga jarak miliaran
tahun cahaya menuju Bumi!
sumber : esa.int

Merupakan planet di tepi tata
surya yang ditemukan melalui
simulasi komputasi tetapi belum
bisa dipastikan keberadaannya.
Jika benar ada, maka planet ini
diperkirakan bermassa 10 kali
Bumi dan berada pada jarak 500
kali Bumi terhadap Matahari!
sumber : wired.com

Pada tahun 2016 telah ditemukan es
dalam jumlah besar pada Planet Mars.
Hamparan es di Planet Mars
diperkirakan membentang hingga
seluas dua setengah kali Pulau Jawa.
Jumlah es ini diharapkan dapat
menunjang kebutuhan air bagi
manusia saat tinggal di mars.
sumber : space.com

Itulah beberapa penemuan mengejutkan di
luar angkasa. Walaupun begitu, masih perlu
berbagai pengamatan dan pengujian yang
perlu dilakukan oleh ilmuwan untuk
semakin dalam menguak misteri dalam
penemuan-penemuan tersebut agar kelak
dapat berguna bagi manusia.

Merupakan teknik pemotongan
material padat menggunakan alat
berteknologi cahaya berintensitas
tinggi yang sudah digunakan secara
komersial.
sumber : jayconsystems.com

Merupakan atraksi membakar tangan
dengan aman menggunakan gas
butana dan sabun.
sumber :
Paksi Raganata Gde

adalah serat karbon yang memiliki
kekuatan 20 kali lebih kuat dari
berlian dan bersifat sangat konduktif.
Bahan ini sangat berguna dalam
pembuatan layar monitor dan sirkuit
elektronik yang ringan dan fleksibel.
sumber : s3.amazonaws.com

Generator Termoelektrik (TEG) adalah
sebuah alat yang dapat mengonversi
perbedaan temperatur menjadi energi
listrik dan sebaliknya. Alat ini banyak
digunakan karena berukuran kecil dan
mudah digunakan. Perangkat ini
banyak digunakan, diantaranya pada
kulkas dan Air Conditioner.
sumber : jayconsystems.com

Superkonduktor adalah jenis bahan
yang beberapa di antaranya, memiliki
konduktivitas listrik bebas hambatan.
Sifat ini dapat dicapai dengan cara
mendinginkan suatu benda sampai
temperatur yang sedekat mungkin
dengan
nol
(0)
Kelvin.
sumber : ethz.ch

Penemuan LED Biru ini
mungkin
terdengar sepele, namun ternyata sangat
penting. LED Biru berfungsi untuk
menghasilkan suatu warna yang lengkap,
misalnya pada televisi atau monitor yang
biasa kita pakai. Karena warna lengkap
memerlukan percampuran warna Merah,
Hijau, dan Biru.
sumber : extremetech.com

Sejak ribuan tahun lalu
telah banyak fisikawan
yang berjasa memberikan
gagasan - gagasan baru
yang berpengaruh dalam
perkembangan
Fisika.
Mulai dari Fisika klasik
hingga Fisika modern.
Beberapa dari mereka
akan kita bahas, siapa
sajakah mereka?

Hingga hari ini, sains masih menjadi bidang
yang sangat didominasi oleh pria. Fabiola
Gianotti yang menjabat sebagai General
Director di Organisasi Eropa untuk Penelitian
Nuklir (CERN) menggantikan Rolf Heuer yang
sebelumnya menjadi direktur umum CERN.
Dengan ini membuktikan bahwa wanita juga
memiliki kesempatan yang sama di Fisika.
Fabiola Gianotti, lahir di Roma, Italia pada
tanggal 29 Oktober 1950 (56 tahun). Gianotti,
menerima gelar Ph.D dari University of Milan
pada tahun 1989.
Gianotti menjadi perempuan pertama yang
menjabat sebagai direktur di CERN. Ia
menjadi peneliti di Departemen Fisika CERN
sejak 1994 dan memimpin proyek percobaan
ATLAS yang melibatkan 3.000 peneliti dari 38
negara. Gianotti mampu memimpin CERN
dengan latar belakang fisika partikel
eksperimental.
"Ini adalah kehormatan besar dan tanggung
jawab bagi saya yang dipilih sebagai direktur
jenderal CERN berikutnya dari 15 pendahulu.
CERN adalah pusat keunggulan ilmiah, dan
menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi
bagi fisikawan seluruh dunia”, ujar Gianotti.
Sumber : biografiku.com

Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire
The European Organization for Nuclear Research

CERN adalah organisasi eropa untuk riset nuklir. Di CERN, fisikawan dan
insinyur sedang menyelidiki struktur dasar dari alam semesta.
Mereka menggunakan instrumen ilmiah terbesar dan paling kompleks
di dunia untuk mempelajari penyusun materi dan partikel fundamental.
Kecepatan partikel dibuat mendekati kecepatan cahaya lalu
ditabrakkan dengan partikel lainnya.
Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan Inggris di CERN, menciptakan World
Wide Web (WWW) pada tahun 1989. Web awalnya dikembangkan
untuk memenuhi permintaan distribusi informasi antara ilmuwan di
universitas dan lembaga di seluruh dunia. Sekarang web digunakan
oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia.

cern
Sumber : home.cern/about

Kepler adalah seorang matematikawan dan
astronom Jerman. Beliau paling dikenal melalui
hukum gerakan planetnya. Beliau kadang dirujuk
sebagai "astrofisikawan teoretikal pertama“.
Johannes Kepler lahir pada tahun 1571 di Weil der
Stadt, sebuah kota kecil di Jerman. Kepler
mendapatkan
pendidikan
yang
baik.
Ia
mempelajari teologi di Universitas Tüubingen,
sesuai niatnya untuk menjadi rohaniwan Lutheran.
Tetapi, kejeniusannya di bidang matematika
mendapat pengakuan. Pada tahun 1594, Kepler
menggantikan seorang guru matematika di SMU
Lutheran di Graz.

Sewaktu berada di sana, ia menerbitkan karya
besarnya yang pertama, Cosmographic Mystery.
Pada tahun 1609, Kepler menerbitkan buku
Astronomia Nova New Astronomy, yang diakui
sebagai buku astronomi modern yang pertama dan
salah satu buku terpenting yang pernah ditulis
tentang subjek itu. Mahakarya ini memuat dua
hukum Kepler tentang gerakan planet. Hukumnya
yang ketiga diterbitkan dalam buku Harmonices
Mundi pada tahun 1619, sewaktu ia tinggal di Linz,
Austria. Tiga hukum ini mendefinisikan dasar-dasar
gerakan planet, yaitu : bentuk orbit planet yang
mengitari matahari, kecepatan gerakan planet, dan
hubungan antara jarak sebuah planet dari matahari
dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
satu putaran.
Sumber : biografiku.com

ö
Wilhelm Conrad Röntgen dilahirkan pada tanggal 27
Maret 1845, di Lennep, Jerman.
Pada tahun 1862 ia memasuki sekolah teknik di
Utrecht, namun akhirnya drop out. Röntgen memasuki
Politeknik di Zurich pada 1865 sebagai siswa jurusan
mesin dan tahun 1869 ia meraih gelar Doktor dari
Universitas Zurich.
Tanggal 8 November 1895, ia menemukan apabila
terdapat katoda dan anoda yang dialiri listrik
bertegangan tinggi dalam sebuah tabung hampa yang
ditutup rapat dengan karton hitam yang direkatkan,
sinar akan memperlihatkan fluorensi meskipun
jaraknya sampai 2 meter dari tabung hampa. Dalam
percobaan berikutnya ia menemukan bahwa objek
dengan ketebalan yang berbeda bila ditumpuk dan
terkena cahaya akan memperlihatkan transparansi
yang berlainan bila direkam pada plat fotografi.
Ketika ia membiarkan tangan istrinya terkena cahaya
beberapa saat, setelah dicetak ia melihat gambaran
tangan istrinya yang memperlihatkan bayangan tulang
tangan dan cincin yang dipakainya, dikelilingi bayangan
tipis daging yang lebih mudah ditembus cahaya
sehingga menghasilkan bayangan yang lebih tipis.
Itulah “Röntgenogram” pertama yang dilakukan. Pada
percobaan lebih lanjut, Röntgen memperlihatkan
bahwa tumbukan sinar katoda pada objek
menghasilkan sinar baru. Berhubung sifatnya tidak
diketahui, ia menamainya sinar-X. Setelah itu, Max von
Laue dan mahasiswanya memperlihatkan sinar itu
mempunyai sifat elektromagnetik sama dengan
cahaya, tetapi frekuensi getarnya lebih tinggi.
Sumber : biografiku.com

James
Clerk
Maxwell
adalah
seorang
matematikawan dan fisikawan Skotlandia, lahir
pada 13 Juni 1831. Beliau adalah orang pertama
yang menulis hukum magnetisme dan kelistrikan
dalam rumus matematika. Pada 1864 Maxwell
membuktikan bahwa gelombang elektromagentik
adalah gabungan dari osilasi medan listrik dan
magnetik.
Penemuan Maxwell merupakan dasar untuk
bidang – bidang seperti relativitas khusus dan
mekanika kuantum. Maxwell dianggap sebagai
ilmuwan abad ke-19 yang berpengaruh besar
dalam Fisika.
Meski kemasyhuran Maxwell yang paling
menonjol terletak pada sumbangan pikirannya
yang dahsyat di bidang elektromagnetik dan
optik, ia juga memberi sumbangan penting bagi
dunia ilmu pengetahuan di segi lain yaitu
astronomi dan termodinamika. Salah satu minat
khususnya adalah teori kinetik tentang gas.
Maxwell menyadari bahwa tidak semua molekul
gas bergerak pada kecepatan sama. Sebagian
lebih lambat, sebagian lebih cepat, dan sebagian
lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Maxwell
mencoba rumus khusus menunjukkan bagian
terkecil molekul bergerak (dalam suhu tertentu).
Hal ini dirumuskan dalam “Distribusi Maxwell”
yang mengandung makna dan manfaat penting
dalam Fisika.

Sumber : biografiku.com
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Nobel Prize adalah sebuah penghargaan internasional tahunan yang
diberikan dalam beberapa kategori oleh Swedish and Norwegian
committees dalam pengakuan perkembangan teknologi, akademik,
budaya dan/atau ilmiah.
Penghargaan Nobel Prize diberikan pada kategori Kimia, Sastra,
Perdamaian, Fisika, dan Kedokteran. Penghargaan pertama kali diberikan
pada tahun 1901 kepada Wilhelm Conrad Röntgen.
Upacara penghargaan berlangsung setiap tahun di Stockholm, Swedia,
kecuali untuk penghargaan perdamaian diselenggarakan di Oslo,
Norwegia. Setiap Nobel Laureate menerima medali emas, diploma dan
sejumlah uang yang diputuskan oleh Yayasan Nobel, pada tahun 2012
masing-masing hadiah bernilai sekitar US $ 1,2 juta atau Rp 15,87 Miliar.
Nobel Prize secara luas dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi
di bidang sastra, kedokteran, fisika, kimia, perdamaian, dan ekonomi.

Mari kita berkenalan dengan Fisika UNPAR! Kita
akan mengenal berbagai acara dan mata kuliah
yang diadakan oleh Fisika UNPAR sejauh ini.
Kemudian kita juga akan berkenalan dengan
Mahasiswa Berprestasi UNPAR 2016. Dan
sebuah organisasi di Fisika UNPAR, yaitu
Bengkel Sains UNPAR.

Seperti program studi lainnya, Fisika UNPAR memiliki mata kuliah pilihan
yang bervariasi yang pilihan nya dapat disesuaikan dengan minat kita.
Berikut adalah beberapa diantaranya :

Tata surya dan Kosmologi Relativistik adalah dua
mata kuliah yang terdapat di Fisika UNPAR yang
membahas mengenai alam semesta. Pada mata
kuliah tata surya dibahas mengenai tata surya
bagian dalam (inner solar system), tata surya
bagian luar (outer solar system), benda langit
seperti asteroid, meteor, komet. Sementara
mata kuliah kosmologi relativistik membahas
mengenai keseluruhan alam semesta dan
evolusinya.

Dalam mata kuliah Instrumentasi Medis, kita
mempelajari mengenai instrumen yang umum
digunakan di rumah sakit, misalnya EKG, EEG,
pacemaker, dan sebagainya. Pembahasan
instrumetasi ini meliputi prinsip sensor dasar,
amplifier, pengolahan sinyal pada peralatan
medis, dan keamanan dalam penggunaan alat
medis.

Dalam mata kuliah Fisika Polimer kita
mempelajari bahan polimer (struktur dan
sifatnya) kemudian beberapa penggunaan dari
bahan polimer tersebut dalam kehidupan
sehari-hari, industri, dan ilmu. Topik dalam
fisika polimer mencakup struktur rantai
molekul polimer, sifat larutan encer dan
padatannya
yang
mencakup
material
termoplastik, termoset, karet, dan kristal cair.

Fisika UNPAR tentunya juga banyak mengadakan kegiatan yang menarik
dan dapat membuat kamu semakin mengenal Fisika secara menarik apa aja
sih acara yang ada di Fisika UNPAR?

Fun Science Competition (FUSION) adalah
kegiatan tahunan Program Studi Fisika UNPAR,
yang pertama kali diadakan pada tahun 2015.
dan diadakan kembali pada tahun 2016.
FUSION merupakan kegiatan lomba Fisika
untuk tingkat SMP dan SMA. Lomba yang
diadakan dalam kegiatan FUSION, berupa
lomba tertulis dan lomba peragaan.

Program Studi Fisika, Fakultas Teknologi
Informasi dan Sains, Universitas Katolik
Parahyangan Bandung memiliki kegiatan rutin
yang selalu dilaksanakan setiap dua tahun
sekali. Kegiatan tersebut adalah Pelatihan
Guru Fisika (PGF). PGF terakhir kali diadakan
pada 2016 dengan tema Energi Terbarukan.
Acara ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari
guru SMP dan guru SMA dari beberapa daerah
di Indonesia, juga mahasiswa dari James Cook
University, Australia.

Festival Anak Bertanya (FAB) adalah kegiatan
tahunan yang diadakan oleh ITB. Bengkel Sains
UNPAR ikut meramaikan pertama kali pada
tahun 2015. Tahun 2016 adalah tahun kedua
Bengkel Sains UNPAR mengisi acara FAB di
Sabuga ITB. Bengkel Sains UNPAR memiliki
stand untuk menampilkan demo sains dan
memamerkan berbagai alat yang berhubungan
dengan sains. Alat – alat tersebut adalah
savonius, coil gun, cairan non-newtonian, harpa
laser, dan kaki kodok.

Pada PGF, para peserta akan diajak untuk
mengikuti kunjungan ke berbagai tempat.
Pada PGF 2016, peserta mengunjungi PLTA
Jatiluhur dan PUDAK Scientific Gedebage.
Selain itu peserta akan diajak mengikuti
workshop dan seminar oleh beberapa
pembicara.

Workshop ini bertempat di SMA St. Laurensia
Banten. Workshop sains ini didukung oleh
Program Studi Fisika UNPAR dan Bengkel Sains
UNPAR dan bertema Crime Scene Investigation
(CSI). Workshop ini dibagi menjadi beberapa
kegiatan. Pada awal workshop Bengkel Sains
UNPAR menampilkan demo sains. Setelah itu
baru dimulai dengan kegiatan CSI

Selain Festival Anak Bertanya, Bengkel Sains
UNPAR juga turut membantu dalam berbagai
acara yang diadakan pada suatu sekolah,
misalkan kegiatan open house di BPK pada
September 2015 dan kegiatan Gamaliel
Science Day pada April 2016. Acara-acara ini
bersifat tidak rutin walaupun terdapat
kemungkinan untuk kedepannya rutin
mengadakan acara-acara ini setiap tahunnya.

Fisika UNPAR juga memiliki sebuah
organisasi Bengkel Sains UNPAR yang
didirikan dengan tujuan untuk
mengajarkan sains yang lebih menarik
bagi siswa SMP dan SMA. Simak lebih
lanjut apa saja yang selama ini telah
dilakukan oleh tim Bengkel Sains
UNPAR demi menghadirkan sains
dengan lebih menarik!

Bengkel Sains UNPAR berdiri pada tahun 2014. Saat ini
Bengkel Sains UNPAR dikoordinasikan oleh Ibu Flaviana
selaku dosen Fisika dan melibatkan mahasiswa Fisika aktif.
Latar belakang adanya kegiatan Bengkel Sains UNPAR
berasal dari sebuah fenomena bahwa terdapat banyak
siswa/i SMP maupun SMA selalu memandang bahwa ilmu
sains sangat sulit.
Oleh sebab itu Program Studi Fisika UNPAR menginisiasi
sebuah kegiatan yang dinamakan Bengkel Sains UNPAR.
Tujuan utama dari Bengkel Sains UNPAR adalah
mengenalkan dan membetulkan konsep-konsep sains yang
sulit menjadi sederhana melalui eksperimen yang tidak
membosankan.
Eksperimen
sederhana
dengan
menggunakan
alat dan bahan yang umumnya dapat ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari. Pengajarnya sendiri adalah
mahasiswa Fisika. Melalui Bengkel Sains UNPAR,
mahasiswa fisika dapat mengembangkan soft skill dan
hard skill di bidang mengajar.

Saat ini Bengkel Sains UNPAR telah melaksanakan kegiatan
rutin itu di SMA Santa Maria, SMP Pandu, SMP Slamet
Riyadi, SMP Santa Ursula, dan SMAK BPK 1 Penabur. Selain
kegiatan rutin, Bengkel Sains UNPAR juga terlibat pada
kegiatan eventual yang diadakan di sekolah maupun di
luar sekolah. Biasanya dilaksanakan setahun sekali seperti
Festival Anak Bertanya yang diadakan oleh ITB.

Kita akan sedikit bertanya-tanya sama Kak Muti yang
menjadi Mahasiswa Berprestasi di UNPAR (Mawapres) pada
tahun 2016 mengenai pendapat selama belajar Fisika dan
rencana studi lanjut Kak Muti. Semoga dapat mengispirasi
kalian!

Topik yang saya bawakan adalah tentang sistem pendidikan
di Indonesia. Judul Topik saya adalah Inovasi pada Sistem
Pendidikan di Indonesia.

Sekarang yang paling menarik buat saya itu fisika partikel,
soalnya keren banget (mungkin kata yg lebih tepat itu
fascinating), baik dari sisi eksperimen dan teorinya. LHC di
CERN memang sejak SMA sudah jadi obsesi saya.

Bagus banget kalau mau masuk Fisika, menurut saya belajar
Fisika itu bukan cuma belajar kenapa benda jatuh, tetapi
juga belajar untuk berpikir secara logis, sistematis, dan
kritis, yang tentunya akan sangat berguna untuk kehidupan
kita nanti. Kemudian untuk yang masuk ke Fisika UNPAR,
jangan pernah sungkan untuk bertanya kepada dosen dan
teman atau kakak tingkat atas. Dosen dan kami tingkat atas
tidak akan pernah menganggap remeh yang bertanya.

Saya berencana untuk melanjutkan studi sampai S3.
Harapannya untuk melanjutkan ke negara di Eropa.
Sekarang belajar tentang fisika partikel dan pada
pertengahan tahun 2017 saya akan mengikuti Summer
School di CERN, selama 2-3 bulan.

Yuk kita mengenal berbagai hal lain tentang
Fisika! Selain dari yang telah kita bahas pada
awal majalah ini masih ada hal lain yang
cukup menarik untuk kita bahas. Kita akan
mengenal black hole, gelombang gravitasi,
dan hal menarik lainnya mengenai Fisika.

Menurut aku, Fisika tuh belajar tentang
penurunan rumus yang dikaitkan dalam
kehidupan sehari-hari. Terus yang aku
takutkan dari Fisika adalah hitungannya
dan kerumitannya, hehe.

Menurut saya Fisika itu susah tapi
menarik karena tidak hanya berisi teori
saja. Selain itu menurut saya Fisika sangat
luas. Kemudian yang saya takutkan dari
Fisika adalah takut salah bikin solusi
persoalannya.

Menurut saya, Fisika tuh sangat susah
karena rumusnya sulit dihafal dan
dimengerti. Terus yang saya takutkan dari
Fisika adalah apabila hasil perhitungan
saya salah atau salah memasukkan
variabel perhitungan.

Matahari memang terlihat berwarna kuning saat
terlihat di siang hari. Sebenarnya permukaan
matahari memiliki warna putih. Sebenarnya
atmosfer bumi yang membuat matahari seolah-olah
berwarna kuning. Atmosfer menghamburkan cahaya
melalui efek Hamburan Rayleigh. Fenomena ini juga
menyebabkan langit berwarna biru dan matahari
berwarna kuning kemerah-merahan saat terbenam.
Sumber : nasa.gov

Jika kita dapat merasakan aliran listrik saat
menyentuh air yang diberi arus listrik, sebenarnya
bukan air tersebut yang menghantar listrik,
melainkan kandungan mineral dan kandungan lain
yang terdapat pada air yang bersifat dapat
menghantarkan listrik. Air murni tanpa kandungan
apapun tidak dapat menghantarkan listrik sama
sekali.
Sumber : usgs.gov

Pasang surutnya air laut di Bumi, tidak hanya
disebabkan oleh gravitasi dari bulan tetapi juga karena
adanya inersia air dari gerak rotasi Bumi yang
menyebabkan air pada permukaan bumi yang
berhadapan dengan bulan, terangkat ke atas.
sementara di sisi bumi yang lain, air menjadi surut.
Sumber : noaa.gov

Kita sudah mengenal tiga jenis wujud benda, yaitu
cair, padat, dan gas. Tetapi sebenarnya masih ada
wujud lain dari suatu benda, yaitu plasma. Plasma
terbentuk karena pemanasan suatu gas, yang
menyebabkan gas terionisasi. Matahari adalah salah
satu contoh benda berwujud plasma.
Sumber : swri.org

Tinggal di Mars akan semakin menjadi kenyataan.
Pendiri SpaceX, Elon Musk telah mengumumkan
rencana besarnya untuk membawa manusia ke
Mars.
Elon Musk berpikir untuk memulainya dengan
membawa ribuan orang ke Mars. Kemudian
setelah 40 hingga ratusan tahun mendatang, Mars
dapat menjadi tempat tinggal bagi jutaan orang.
Proyek ini tidak akan membawa semua orang di
bumi untuk pindah ke Mars, hanya sebagian saja.
Musk menyatakan bahwa untuk masa depan
manusia, manusia dapat memilih untuk menjadi
spesies multiplanet dengan berpindah ke Mars
atau tetap dalam satu planet hingga masa
kepunahan manusia suatu hari nanti. Bagi Musk
pilihan yang terbaik adalah pilihan pertama, yaitu
menjadi spesies multiplanet.
Musk menyatakan bahwa mungkin perjalanan
manusia menuju Mars dapat dimulai pada tahun
2024. Perjalanan tersebut akan dilakukan dengan
menggunakan roket berukuran besar yang dapat
menampung hingga ratusan orang. Tetapi di
samping itu masih terdapat masalah lain. Apa
sajakah maslah-masalah tersebut? Simak di
halaman selanjutnya!

Sumber : news.nationalgeographic.com

Pendiri SpaceX Elon Musk berencana untuk
mulai membawa manusia menuju mars pada
2024 dan mencapai mars pada 2025. Tetapi
SpaceX juga menyebutkan beberapa hal yang
menjadi masalah dalam memberangkatkan
manusia menuju Mars, yaitu :

Musk berharap bahwa suatu hari perjalanan ke Mars
membutuhkan biaya sebesar 200.000 USD per orang
(sekitar Rp 2,66 milyar). Karena saat ini butuh biaya
sebesar 10 Milyar USD (Sekitar Rp 133 Triliun) untuk
membawa hanya satu orang menuju Mars, Karena
mahalnya teknologi yang ada saat ini.

Hidup di mars adalah sesuatu yang sulit karena
dibutuhkan energi yang besar untuk menghasilkan
air dan bahan bakar yang padahal penting dalam
kehidupan sehari-hari. SpaceX berharap agar NASA
dapat menemukan sumber air bawah tanah di Mars,
sehingga dapat mengurangi penggunaan energi
untuk menghasilkan air dari es di Kutub Mars.
Di luar angkasa, manusia dapat terkena paparan
radiasi kosmik yang berisiko, salah satunya adalah
karena radiasi ini dapat menyebabkan kanker
terlebih karena selama perjalanan, manusia akan
berada di angkasa selama berbulan-bulan.

Tentunya keadaan lingkungan di Mars berbeda
dengan keadaan lingkungan di Bumi. Penyakit, dan
ancaman lainnya dapat mudah dialami manusia
karena manusia akan memiliki kebiasaan yang
berbeda saat di Mars dibandingkan dengan saat
berada di Bumi dan manusia tidak tahu mengenai
keadaan lingkungan di Mars yang berpotensi untuk
membahayakan manusia. Sehingga manusia perlu
lebih mengenal keadaan lingkungan di Mars.
Sumber : inverse.com

Pak Haryanto akan menjelaskan
sedikit pada kita mengenai Black
Hole. Yuk kita simak penjelasan Pak
Haryanto mengenai Black Hole!

Robert
Oppenheimer
Haryanto M. Siahaan, Ph. D.

Black hole adalah fenomena runtuh gravitasi, yaitu
objek yang sangat masif dapat mengerut hingga
memiliki volume nol. Contohnya sebuah bintang
yang kehabisan bahan bakar nuklir, akhirnya
menyusut hingga mencapai volume nol tetapi
dengan massa yang sangat besar. Hal ini juga dikenal
sebagai “mencapai titik singularitas”.

Teori mengenai Black Hole pertama kali
diperkenalkan oleh Oppenheimer dan Snyder pada
tahun 1939. Mereka menjelaskan bagaimana
bintang hancur menjadi objek yang sangat padat
yang kemudian disebut sebagai Black Hole. Tetapi
penemuannya ini belum diperhatikan orang
sebelum tahun 1960.
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Penelitian mengenai Black Hole dibagi menjadi
dua jenis penelitian, yaitu penelitian secara
matematis
dan
secara
fenomenologi
(eksperimen). Secara matematis, misalnya kita
dapat meneliti apakah Black Hole stabil atau
tidak, kemudian meneliti apakah suatu Black
Hole punya entropi atau tidak. Kemudian secara
fenomenologi, kita dapat mengamati aspek
fisika Black Hole yang biasanya terdapat di
pusat galaksi.

Saat ini belum ada manfaat dari Black Hole.
Sebenarnya Black Hole memiliki potensi untuk
menjadi sumber energi di masa depan, tetapi
tentunya hal itu
juga berbahaya karena
manusia belum mampu mengontrol perilaku
Black Hole.

T : Mengapa black hole perlu dipelajari? Apa manfaat
dari mempelajari black hole?
J : Saat ini belum ada manfaat dari black hole. Tetapi black hole
memiliki potensi untuk menjadi suatu sumber energi yang sangat
besar. Tetapi masalahnya black hole masih belum dapat dikontrol
sehingga terlalu berbahaya bagi manusia saat ini. Juga dengan
mengetahui bahaya yang dihasilkan dari black hole, kita bisa
mengantisipasi hal tersebut.

T : Mungkinkah Bumi dan seluruh isinya terhisap oleh
black hole? Jika iya, kapan itu akan terjadi?
J : Untuk keadaan saat ini, karena jarak black hole sangat jauh
dari Bumi, maka black hole tersebut tidak memiliki potensi
bahaya bagi bumi. Tetapi apabila ada black hole yang tiba-tiba
muncul di sekitar tata surya, bukan tidak mungkin kita bisa
tertarik ke dalamnya.

T : Kalau misalnya ada benda yang terhisap ke dalam
black hole, benda itu akan berakhir dimana?
J : Terdapat spekulasi bahwa benda jatuh ke dalam black hole
akan terbawa ke ruang-waktu yang lain. Tetapi yang jelas Jika
suatu benda masuk ke dalam black hole, maka benda tersebut
akan mengalami penghancuran yang brutal karena gravitasi
yang sangat sangat kuat.

Kak Yoshinta yang tergabung
dalam tim LIGO-VIRGO yang
bertugas
dalam mendeteksi
gelombang
gravitasi
akan
menjelaskan sedikit lebih dalam
mengenai gelombang gravitasi.
Yuk kita simak!

Motivasi saya diantaranya adalah karena hal ini
berhubungan dengan tes terakhir teori relativitas umum
saya dan dapat digunakan sebagai “teleskop” baru untuk
objek antariksa yang belum ditemukan.

Black Hole adalah sisa inti bintang masif dengan gravitasi
sangat kuat hingga cahaya pun tidak mampu keluar.
Terjadinya black hole didahului dengan ledakan
supernova pada suatu bintang raksasa di akhir masa
hidupnya. Inti bintang tersebut mengalami keruntuhan
karena gravitasinya sendiri, akhirnya terbentuklah obyek
yang sangat kompak seperti black hole.

Gelombang gravitasi adalah suatu gangguan ruang-waktu
yang terjadi saat ada dua objek masif seperti black hole
yang bertumbukan dan bergabung.Tumbukan ini akan
menghasilkan riak dalam ruang-waktu, mirip seperti
muculnya gelombang pada permukaan air saat batu
jatuh ke dalamnya.
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Anggota tim LIGO-VIRGO yang
berhasil mendekati gelombang
gravitasi pada September 2015

Pendeteksian gelombang gravitasi salah satunya dengan
menggunakan detektor yang bekerja dengan prinsip
seperti alat interferometer Michelson-Morley. Salah satu
detektor yang telah beroperasi adalah detektor LIGO
yang berada di Hanford dan Livingston, USA. Detektor
LIGO digunakan untuk proyek LIGO-VIRGO.

Ke depannya akan dibangun detektor-detektor baru
untuk meningkatkan keakuratan deteksi gelombang
gravitasi. Detektor ini akan dibangun di beberapa negara
di antaranya Jepang dan India.

Seiring berkembangnya variasi
aplikasi
Android
dan iOS,
berkembang juga aplikasi yang
bertema sains dan matematika,
yang
dapat
membantu
memecahkan masalah dalam
Fisika dan Matematika atau
malah untuk bersenang-senang
dengan Fisika. Berikut adalah
ulasan singkat mengenai empat
aplikasi android dan iOS bertema
sains dan matematika

Adalah
aplikasi
yang
dapat
menyelesaikan berbagai permasalahan
Matematika, yang berhubungan dengan
matriks, fungsi, statistik, bilangan
kompleks dan sebagainya.

Kegunaannya sama dengan aplikasi
Mathematics,
namun
memiliki
keunggulan untuk dapat menyelesaikan
permasalahan
matematika
hanya
dengan memotretnya saja.

Atomas adalah game yang bertujuan
untuk membuat suatu atom unsur
berharga seperti emas. Pemain akan
memulai permainan dengan atom
hidrogen untuk membentuk atom
unsur berharga.

RealCalc Scientific Calculator
Quartic Software
Adalah aplikasi yang tampil layaknya
hand-held scientific calculator. Aplikasi
ini memiliki semua fungsi yang dimiliki
kalkulator scientific sungguhan.
Sumber : play.google.com
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