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Vedlegg: Ingen

Tillatte hjelpemidler: Alle, du kan samarbeide med andre

under arbeidet, men du m̊a skrive besvarelsen selvstendig,

dvs. hvis flere leverer identiske besvarelser regnes det som

fusk.
Til grafisk fremstilling og programmering anvendes Ma-

tlab eller andre programpakker du behersker. Utskrift av
programmene leveres sammen med besvarelsen. Besva-
relsen m̊a være ryddig med tilstrekkelig beskrivelse av
fremgangsm̊aten som er anvendt. Lim inn tabeller og
figurer, slik at det hele blir ryddig.
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Den 3. til 4. mars 2007 inntraff et interessant himmelfenomen.

a) Solas posisjon p̊a himmelen (sett fra jordas sentrum) var

α = 22h53m41, 1s og δ = −7◦03′09′′ den 3. mars 2007
klokken 00.00UT og α = 23h01m08, 6s og δ = −6◦17′05′′

den 5. mars kl. 00h.00UT. Regn at solas posisjon endrer
seg lineært med tiden, og finn solas rektascensjon og dekli-

nasjon for hver time fra den 3. mars 2007 kl. 00h.00UT til
den 5. mars kl. 00h.00UT. Skriv et program (Matlab el. l.)
som gjør dette. Vær forsiktig med konverteringer n̊ar an-

tall hele timer eller grader er null. Du må spesielt tenke p̊a
muligheten av at deklinasjon eller rektascensjon kan være

negativ, men mindre enn en time/grad!

b) Månens posisjon p̊a himmelen (sett fra jordas sentrum)

var α = 10h15m05, 2s og δ = 12◦18′23′′ den 3. mars 2007
klokken 00.00UT og α = 11h41m28, 5s og δ = 1◦04′53′′ den
5. mars kl. 00h.00UT. Gjenta oppgave a) for månen, og

finn ogs̊a vinkelavstanden fra punktet p̊a himmelen som er
diametralt motsatt sola til månen for hver time (husk at

himmelkula er en kule og ikke et plan). Plott denne avs-
tanden som funksjon av UT-tid. N̊ar er avstanden minst? I

følge Almanakk for Norge inntraff det en måneformørkelse
natten mellom 3. og 4. mars som var total i Oslo mellom

23.44 og 00.58. Kommenter dette i lys av dine beregninger.

c) Beregn hvor høyt p̊a himmelen månen sto i Oslo ved mid-
natt norsk normaltid natten mellom 3. og 4. mars 2007.
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