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) KATA PENGANTAR DEKAN 

Dalam rangka peningkatan kualitas proses belajar mengajar (l'BM) di lingkungan 

f!lrultas Sa ins dan Matematika (FSM) CKSW, maka dipandang perlu untuk membuat 

521lllla dan prasarana penunjang untuk mencapai tujuan ter$ebut. Salah satu bagian dari 

wana dan prasarana yang mendukung peningkatan J,;ualitas PBM adalah adanya makalah 

.:ian tulisan tcrkait dengan bidang keilmuan yang sesuai 

Dengan terbitnya makalah ini semoga menjadi manfaat bagi para pembaca dan 

khususnya mahasi�wa fakultas Sains Dan Matematika, dan terimakasih kepada pcnulis 

yang Ielah mcluangkan waktu untuk menyusun makalah ini. 

Salatiga, Oktober 2004 
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KATAPENGANTAR 

Gelombang ultrasonic pada dasamya adalah jcnis gelombang materi yang bekerja 

� daerah frel,:uensi audio tinggi ( lebih dari 20 Khz). Untuk mcnimbulkan getaran 

..dr350nic materi benar-bcnor harus mampu bergetar dcngan cepaL Sccara garis bcsar ada 

beberapa cara yang digunakan : 

I. Piezo Electric Systems (PES) 

2. Jfagnetosrrlcth·e Trtmsduccrs (MT) 

Sistem pertama bekerja bcrdasar pada pcrgerakan s.:buah lempeng piczo eleklris, 

disicnsi sistcm ini sangat bagus schingga banyak dipakai pada dunia industri sckarang 

ini. Kelemahan PES adalah pada siMem kontrol yang cukup rumit dan mahal sehingga 

cosutya menjadi tinggi. 

Berbeda dengan PES, sistem dengan MT sebenamya merupakan sistcm kuno 

yang cukup Stldcrhana dan lcbih tcrjangkau, namun efisiensi sistemnya rendab. Akhir

akltir ini jenis MT kcmhali menjadi 10pik, sctelalt ditemukannya bahan yang cuk'Up baik 

sehingga meningkatakan kualitas MT secara kescluruhan. Tulisan ini diharapkan dapat 

membcrikan gambaran awal tentang perancangan sistcm pembersih memanJaatkan 

gelombang ultrasonik. Scmoga bermanfaat. 

Penulis. 
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