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                                                                                                                                                  S                                                                                                          Side 1 
 

 UNIVERSITETET I OSLO 
 

 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
 
        Eksamen i:                       AST1010 – den kosmiske reisen 
        Eksamensdag:                  16 november 2006  
        Tidspunkt for eksamen:   kl 09.00 (3 timer) 
        Oppgavesettet er på 4 sider  
        Vedlegg:                           Ingen   
        Tillatte hjelpemidler:       Ingen 
 

Kontroller at oppgavesettet er komplett  
før du begynner å besvare spørsmålene. 

 
Det anbefales å gi korte svar på hvert spørsmål, men å svare på 
så mange av spørsmålene som mulig. Hvert spørsmål teller likt 
ved bedømmelsen, men det legges vekt på at besvarelsen de-
monstrerer en viss kunnskapsbredde. 
 
1.  Hva er forskjellen på himmelekvator og ekliptikken? 
 
2.  Hvorfor har vi årstider? Hva er de to viktigste årsakene til at  
     det er varmere om sommeren enn om vinteren? 
 
3.  Måneformørkelser kan vi få nær fullmåne og solformørkelser  
     ved nymåne. Tegn en enkel figur som forklarer dette og for 
     klar videre hvorfor vi ikke får sol–  og måneformørkelser ved   
     hver eneste nymåne og fullmåne. 
 
4.  Hvordan lyder Wiens strålingslov? Hvordan kan den brukes til å 
     finne temperaturen til stjerner dersom de stråler omtrent som  
     sorte legemer? 
 
5.  Beskriv to (av flere) mulige måter som er brukt til å påvise 
     planeter rundt andre stjerner. (Hint: Dopplermetoden, den  
     astrometriske metode og ”formørkelsesmetoden”.)             
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6.  Beskriv koblingen mellom Merkurs rotasjon rundt sin egen  
     akse og planetens omløp rundt sola. Hva betyr det at Merkur  
     har en 3-til-2 spinn bane kobling? Ville man ha ventet en slik  
     kobling mellom Merkurs omløpstid og dens rotasjon rundt  
     egen akse? Begrunn svaret. 
 
7.  Kan det forekomme flytende vann på Mars i dag? Har flytende  
     vann noen sinne eksistert på Mars? Gi en kort begrunnelse for  
     svaret. 
 
8.  Bildet under viser Saturns ringsystem. Mellom A og B ringene i   
     figuren finner vi Cassinigapet, et område med få ringpartikler.  
     Forklar hvordan påvirkning fra saturnmånen Mimas gir opphav   
     til Cassinigapet. (Hint: fenomenet resonans.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 1. Saturns tre hovedringer, A, B og C ringene. 
Cassinigapet er den brede åpningen mellom A og B ringen. 

 



 

 

3 

3 

 
 
9.  Kometer har to typer haler: a) ionehaler av ladede partikler,  
     elektroner, atomer og molekyler, og b) gass– og  støvhaler  
     som består av elektrisk nøytrale atomer, molekyler og  
     støvpartikler. Forklar hvorfor begge typene av haler alltid 
     peker bort fra sola uansett hvor kometen befinner seg i sin  
     bane rundt sola. (Se figur). Hvorfor peker ionehalen mer radielt  
     (rett) ut fra sola enn den litt krumme gasshalen fra nøytral  
     gass og støv?  
 

 
 

Figur 2.  Figuren viser hvordan komethalene alltid peker  
bort fra sola uansett hvor kometen befinner seg i banen. 
Ionehalen er rett, gasshalen er litt krummet som på figur. 

 
 

10. Tegn Hertzsprung-Russell (HR) diagrammet så nøyaktig som  
      du kan. Skriv betegnelser for temperatur/spektralklasse og  
      lysstyrke/magnitude på aksene. Vis hvor hovedserien befinner    
      seg i diagrammet og merk av posisjonen for sola. Tegn inn  
      hvor i HR diagrammet vi finner kjempestjerner og  
      superkjemper og hvor vi finner røde og hvite dvergstjerner.  
  
11. Hvorfor ”lever” store (massive) stjerner mye kortere tid på  
      hovedserien enn de mindre massive stjernene på tross av at  
      store stjerner har et større forråd av brennstoff i og med at de  
      har stor masse? 
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12. I rommet mellom stjernene kan vi finne gass og støv i form av  
      skyer. En type skyer kalles mørke tåker (dark nebulae) eller  
      kjempestore molekylskyer (giant molecular clouds). Hva  
      består de av? Hvordan kan vi observere dem? Hvilken rolle  
      spiller de for dannelsen av nye stjerner? 
 
13. I sentrum av vår melkevei regner man at det finnes et enormt  
      sort hull med en masse som svarer til 4 million solmasser.     
      Hvordan kan man finne ut dette? 
 
14. Ser vi på tettheten av stjerner i og utenfor spiralarmene i en  
      galakse er forskjellen liten, bare noen få prosent. Hvorfor ser  
      vi likevel spiralarmene så tydelig? (Det er tilstrekkelig å gi et  
      kortfattet svar uten mange detaljer.) 
 
15. Beskriv kort hva som karakteriserer henholdsvis elliptiske  
      galakser og spiralgalakser. 
 
16. Hva er forskjellen på et åpent og et lukket univers? Gi et  
      kortfattet svar. 


