
Soal dan jawaban uas astronomi 

1. Jelaskan bagaimanakah cara manusia menganalisis struktur fisika dan kimiawi bintang 

Dengan menggunakan analisis spectrum/spektroskopi 

2. Jelaskan a, Mengapa bintang tampak berkedip-kedip? Dan b ruang angkasa gelap padahal dilalui 

oleh sinar matahari? 

Bintang tampak berkedip-kedip karena posisi sangat jauh, sinar bintang tersebut sebelum 

sampai pengamat di bumi mengalami pembiasan oleh atmosfer bumi. Ruang angkasa tampak 

gelap karena tidak ada materi yang memantulkan sinar matahari ke mata pengamat. 

3. Bulan cenderung tetap mengorbit terhadap bumi daripada jatuh ke bumi, jelaskan mengapa 

demikian? 

Karena bumi memiliki massa lebih besar dari pada bulan maka bumi yang menjadi 

pusat evolusi bulan, lintasan bulan bersifat stabil karena adanya gaya gravitasi 

bumi yang menimbulkan percepatan sentripetal yang diimbangi dengan 

kelembaman bulan  sehingga bulan tidak jatuh dalam lintasan bumi. 

4. Sebuah asteroid memiliki jarak terdekat ke matahari (perihelion) 2 AU dan jarak terjauh 

(aphelion) 4 AU. Tentukan panjang sumbu utamanya (semi major), periode asteroid dan 

essentrisitasnya? 

Karena panjang sumbu utamanya 2+4 = 6 AU maka panjang semi majornya adalah 3 AU 

 

 

5. Jelaskan beberapa bukti bahwa bumi itu bulat. 

Foto dari luar angkasa, perjalanan magelhans, saat terjadi gerhana bulan, 

6. Jelaskan bukti kebenaran hukum I Kepler 

Adanya apehelium dan perihelium mengakibatkan gaya tidal yang berpengaruh terhadap 

pasang surut air laut. 



7. Jelaskan kegagalan teori geosentris. 

Gagal menjelaskan fase-fase planet dalam seperti pada kasus planet venus.. Pada teori 

geosentris fase venus tidak pernah Full hanya fase New saja, namun dengan menggunakan 

teori heliosentris dapat dijelaskan secara ilmiah tentang adanya fase new dan full pada venus. 

8. Jelaskan bagaimana menganalisis karakteristik suatu bintang dengan paradigm bintang sebagai 

benda hitam sempurna 

Dengan membandingkan spectrum benda hitam sempurna  dengan spectrum bintang karena 

bintang termasuk benda hitam sempurna. 

9. Jelaskan bagaimanakah matahari menghasilkan sinarnya. 

Energi dihasilkan dari rekasi nuklir dalam inti matahari, Di zona radiatif energi dipindahkan 

secara radiasi (71,3 % dari jari-jari matahari), Zona radiatif diselubungi zona konvektif (tempat 

energi dipindahkan secara konveksi), Di zona radiatif, foton tidak dapat bergerak dengan 

cepat, butuh waktu sekitar 170 tahun meninggalkan zona radiatif. Setelah tiba di bagian 

bawah zona konveksi, foton akan tertahan karena zona konveksi cukup kedap, foton akan 

memanasi bagian bawah zona konveksi  dan energi yang dihasilkan akan dipindahkan ke 

permukaan matahari melalui cara konveksi, partikel gas panas akan naik ke atas zona 

konvettif (fotosfer) dalam waktu 10 hari. Sesampainya di atas permukaan konvektif, partikel 

gas akan memancarkan radiasi termalnya dalam bentuk sinar matahari.  

10. Jelaskan bagimanakah pengaruh massa terhadap laju konsumsi hydrogen dan umur suatu 

bintang? 

Berdasarkan diagram HR didapatkan persamaan bahwa 

𝑳 ≈ 𝑴𝟑,𝟓 

𝒕 = 𝑴−𝟐,𝟓 

Artinya semakin besar massa bintang makin cepat laju konsumsi hydrogen, akibatnya 

umurnya juga lebih pendek. 

 


