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Kelajuan Benda Mengorbit Planet

Mudah

1. Sebuah satelit diketahui mengorbit Bumi dengan jari-jari orbit sebesar 9000 km, hal ini berarti bahwa....

(a) Jarak satelit ke atmosfer atas Bumi adalah 9000 km.

(b) Jarak satelit ke atmosfer bawah Bumi adalah 9000 km.

(c) Jarak satelit ke permukaan Bumi adalah 9000 km.

(d) Jarak satelit ke pusat massa Bumi adalah 9000 km

(e) Jarak satelit ke Matahari adalah 9000 km.

2. Sebuah satelit mengorbit bumi pada suatu jari-jari orbit tertentu. Berikut ini besaran-besaran yang tidak

mempengaruhi kecepatan linier satelit tersebut adalah.....

(a) Massa satelit

(b) Jari-jari orbit

(c) Massa Bumi

(d) Massa jenis Bumi

(e) Ketinggian satelit

3. Kecepatan satelit mengorbit Bumi sebanding dengan....

(a) Massa Bumi

(b) Massa Satelit

(c) Akar massa Bumi

(d) Akar massa Satelit

(e) Akar jari-jari Bumi

4. Periode revolusi satelit mengorbit Bumi sebanding dengan....

(a) Massa Bumi

(b) Massa Satelit

(c) Akar kuadrat dari pangkat tiga massa Bumi

(d) Akar kuadrat dari pangkat tiga jari-jari orbit Satelit

(e) Akar kuadrat dari pangkat tiga jari-jari Bumi

5. Kecepatan benda mengorbit planet dapat dinyatakan sebagai v =

√
GM

R
. Persamaan ini berlaku dengan

asumsi-asumsi sebagai berikut, kecuali ....

(a) Lintasan benda berupa elips

(b) Lintasan benda berupa lingkaran

(c) Kecepatan benda konstan

(d) Gaya yang bekerja hanya gaya gravitasi dari benda dan planet

(e) Periode revolusi konstan
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Sedang

1. Kecepatan satelit mengorbit Bumi berbanding terbalik terhadap....

(a) Massa Bumi

(b) Massa Satelit

(c) Akar massa Bumi

(d) Jari-jari orbit

(e) Akar jari-jari orbit

2. Satelit A mengorbit bumi dengan kecepatan 8 km/s. Jika satelit B mengorbit dengan kecepatan 16 km/s
maka....

(a) Jari-jari orbit satelit A dua kali jari-jari orbit satelit B

(b) Jari-jari orbit satelit A empat kali jari-jari orbit satelit B

(c) Jari-jari orbit satelit B dua kali jari-jari orbit satelit A

(d) Jari-jari orbit satelit B empat kali jari-jari orbit satelit A

(e) Jari-jari orbit satelit A setengah kali jari-jari orbit satelit B

3. Sebuah satelit mengelilingi bumi pada ketinggian R dengan kecepatan 7800 ms−1. Kecepatan satelit jika
mengorbit pada ketinggian 2R adalah... ms−1(R=jari-jari bumi)

(a) 5368,7

(b) 6368,7

(c) 7368,7

(d) 8368,7

(e) 9368,7

4. Satelit mengorbit bumi pada ketinggian h di atas permukaan bumi. Periode satelit mengorbit bumi
adalah...

(a) T = 2π
√

(R−h)3

GM

(b) T = 2π
√

(R+h)3

GM

(c) T = 4π
√

(R+h)3

GM

(d) T = 2π
√

(R+h)2

GM

(e) T = π
√

(R+h)3

GM

5. Satelit geostasioner adalah satelit yang memiliki periode sama dengan periode rotasi Bumi sehingga satelit
relatif tidak bergerak terhadap Bumi. Gunakan data massa Bumi sebesar M = 5, 67 × 1024kg, jari-jari
Bumi 6400 km dan periode rotasi Bumi sebesar 24 jam. Ketinggian satelit adalah sebesar....

(a) 15800 km

(b) 25800 km

(c) 35800 km

(d) 45800 km

(e) 55800 km

Sukar

1. Salah satu satelit tercepat di dunia adalah satelit Helios Probe. Helios Probe mengorbit bumi pada
ketinggaian hingga 1500 km. Periode revolusi Helios Probe adalah sebesar....
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(a) 1,20 jam

(b) 1,44 jam

(c) 1,64 jam

(d) 1,94 jam

(e) 2,04 jam

2. Planet A dan B memiliki jari-jari orbit 1 : 4. Jika planet A memiliki periode revolusi sebesar 5 tahun,
maka periode revolusi planet B adalah sebesar....

(a) 10 tahun

(b) 20 tahun

(c) 30 tahun

(d) 40 tahun

(e) 50 tahun

3. Jarak rata-rata planet Yupiter ke Matahari adalah 5,2 SA. Periode revolusi Yupiter adalah sebesar....

(a) 5,2 tahun

(b) 10,4 tahun

(c) 11,9 tahun

(d) 12,9 tahun

(e) 15 tahun

4. Satelit geostasioner adalah satelit yang memiliki periode sama dengan periode rotasi Bumi sehingga satelit
relatif tidak bergerak terhadap Bumi. Gunakan data massa Bumi sebesar M = 5, 67 × 1024kg, jari-jari
Bumi 6400 km dan periode rotasi Bumi sebesar 24 jam. Kecepatan satelit tersebut adalah sebesar....

(a) 1, 07× 103 m/s

(b) 2, 07× 103 m/s

(c) 3, 07× 103 m/s

(d) 4, 07× 103 m/s

(e) 5, 07× 103 m/s

5. Sebuah satelit mengorbit dengan periode sebesar T pada jari-jari rotasi R. Karena terjadi suatu ledakan
yang tidak diprediksi satelit berpindah lintasan hingga jari-jari rotasinya menjadi R+∆R dengan ∆R ≪
R dan periodenya menjadi T +∆T. Perbandingan ∆T

T mendekati nilai....

(a) 1
2
∆R
R

(b) ∆R
R

(c) 3
2
∆R
R

(d) 5
2
∆R
R

(e) 7
2
∆R
R
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