
Inteferensi dua gelombang dengan frekuensi yang hampir sama akan menghasilkan 

suatu fenomena menarik yang sering disebut layangan (beats). Contoh peristiwa yang 

menunjukkan adanya layangan adalah terdengarnya nada dengan intensitas berubah-ubah 

secara bergantian antara lemah dan keras yang dihasilkan oleh dua gelombang bunyi dari dua 

garpu tala yang frekuensinya hampir sama namun tidak identik (tidak sama persis). Secara 

matematis, dua gelombang y1 dan y2 yang menjalar pada medium dengan kecepatan serta 

amplitudo sama dimana keduanya memiliki frekuensi f1 dan f2, dapat dinyatakan oleh fungsi 

simpanganya terhadap posisi dan waktu. Jika hanya akan ditinjau sebagai fungsi simpangan 

terhadap waktu, maka persamaan matematisnya dinyatakan sebagai 

𝑦1 = 𝐴 cos 2𝜋𝑓1𝑡    ...(5.30) 

                         𝑦2 = 𝐴 cos 2𝜋𝑓2𝑡      ...(5.31) 

berdasarkan prinsip superposisi maka  resultan kedua gelombang tersebut akan menghasilkan 

gelombang baru dengan persamaan 

 𝑦 = 𝑦1 + 𝑦2 = 𝐴 (cos 2𝜋𝑓1𝑡 + cos 2𝜋𝑓2𝑡)  ...(5.31) 

berdasarkan aturan cosinus yang menyatakan bahwa  

cos 𝑃 + cos 𝑄 = 2 cos
𝑃−𝑄

2
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𝑃+𝑄
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maka persamaan (5.31) dapat dituliskan sebagai 

 𝑦 =  2 𝐴 cos 2𝜋  
𝑓1−𝑓2

2
 𝑡 cos 2𝜋  

𝑓1+𝑓2

2
 𝑡    ...(5.32) 

berdasarkan persamaan (5.32) dapat kita simpulkan bahwa getaran yang dihasilkan akan 

memiliki frekuensi rata-rata 

𝑓 =
𝑓1+𝑓2

2
     ...(5.33) 

sedangkan nilai amplitudonya dinyatakan dengan 2 𝐴 cos 2𝜋  
𝑓1−𝑓2

2
 𝑡. Berdasarkan 

persamaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa amplitudo gelombang hasil resultan akan 

berubah terhadap waktu dengan frekuensi 𝑓𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 =  
𝑓1−𝑓2

2
  .  Jika  f1 dan f2 hampir sama, 

maka nilai fmodulasi kecil dan amplitudo akan berfluktuasi secara lambat. Fenomena ini tampak 

sebagai bentuk modulasi amplitudo yang mempunyai pita samping di dalam penerima radio  

AM. Sebuah layangan akan terjadi jika cos 2𝜋  
𝑓1−𝑓2

2
 𝑡  bernilai 1 atau -1. Dengan mengingat 

bahwa tiap siklus hanya sekali saja cos 2𝜋  
𝑓1−𝑓2

2
 𝑡 bernilai 1 atau -1 maka dapat 

disimpulkan bahwa banyaknya layangan per detik adalah dua kali frekuensi fmodulasi atau f1 – 

f2 sehingga banyaknya layangan yang terjadi per detik adalah sama dengan selisih frekuensi 

gelombang-gelombang penyebabnya.  

Persamaan (5.32) maka dapat digunakan untuk memprediksi perilaku gelombang hasil 

superposisi dua gelombang yang memiliki amplitudo dan fase sama, namun proses itu tidak 

demikian halnya jika dua gelombang yang berpadu tersebut memiliki amplitudo dan fase 

yang berlainan.  Secara analitis agak sulit menunjukkan pengaruh amplitudo dan fase 

gelombang terhadap perilaku gelombang hasil perpaduan, namun demikian dengan 

memanfaatkan Spredsheets, semua pengaruh variabel dalam resultan gelombang  tersebut 

dapat disimulasikan dengan mudah.  Selain itu dengan mempergunakan Spreadsheet Excel 



maka pengaruh perbedaan frekuensi antara kedua sumber gelombang terhadap perubahan 

fase gelombang tersebut dapat ditunjukkan secara jelas sehingga titik-titik terjadinya 

interferensi konstruktif dan destruktif dapat gambarkan  dengan demikian pengaruh besar 

atau kecilnya perbedaan frekuensi terhadap cepat atau lambatnya perubahan fase kedua 

gelombang secara mudah dapat ditunjukkan. 

 

Contoh 5.5 

Dua buah garpu tala masing-masing memiliki frekuensi f1 = 534 Hz dan f2 = 536 Hz masing-

masing digetarkan secara bersamaan sehingga menyebakan timbulnya amplitudo 2 satuan. 

Dengan menggunakan Spraedsheet analisislah pola layangannya dengan memvariasikan nilai 

amplitudo, frekuensi dan beda fasenya. Gunakan ∆t = 0,001 s 

Penyelesaian 

Berdasarkan soal tersebut maka persamaan simpangan gelombang masing-masing dapat 

dinyatakan dengan persamaan: 

𝑦1 = 𝐴 cos 2𝜋𝑓1𝑡   

𝑦1 = 2 cos 2𝜋 534 𝑡  

                         𝑦2 = 𝐴 cos 2𝜋𝑓2𝑡     

  𝑦2 = 2 cos 2𝜋 536 𝑡   
Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel-variabel persamaan 

di atas dalam Spreadsheet seperti tabel berikut. 

 

 

 

Tabel 5.7 Variabel-Variabel Pelayangan Gelombang 

 

Variabel Nilai Satuan 

A1 2 Satuan 

A2 2 Satuan 

f1 534 Hz 

f2 536 Hz 

f1-f2 2 Hz 

to 0 

 ∆t 0.001 s 

 

Langkah selanjutnya adalah melakukan komputasi dengan Spreadsheet untuk menentukan 

simpangan masing-masing gelombang dan hasil superposisinya seperti dalam tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.8 Simpangan Masing-Masing Gelombang dalam Pelaayangan dan Hasil 

Superposisinya 

t y1 y2 y1+y2 

0 2.00000 2.00000 4.00000 

0.001 -1.95454 -1.94905 -3.90359 

0.002 1.82021 1.79881 3.61902 

0.003 -1.60313 -1.55692 -3.16006 

... ... ... .. 

 

Lakukan komputasi tabel 5.8 sampai diperoleh nilai t = 1 s kemudian buatlah grafik hubungan 

simpangan terhadap waktu. Berdasarkan grafik dan tabel tersebut dengan mengubah nilai pada 

tabel 5.7  

1) selidikilah: 

1. Pengaruh perbedaan amplitudo terhadap pola pelayangan gelombangnya 

2. Pengaruh perbedaan frekuensi terhadap pola pelayangan gelombangnya 

3. Pengaruh perbedaan fase gelombang   terhadap pola pelayangan gelombangnya 

 

 

2) Buktikan dengan grafik tentang jumlah pelayanga yang terjadi 

3) Apa yang akan terjadi jika beda frekuensi gelombangnya 20 Hz? 


