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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 demonstrerer en viss kunnskapsbredde.
1. Hva er himmelekvator og hva er ekliptikken? Hva er grunnen til at himmelekvator og
ekliptikken ikke faller sammen på himmelkula, men danner en vinkel på omtrent 23 grader?
2. Figuren nedenfor viser noen av Venus’ faser slik de blir observert fra jorda med et teleskop.
Tegn en figur av banen til Venus rundt sola og merk av omtrent hvor Venus står i banen i
forhold til jorda for de forskjellige fasene i figuren. Hvorfor varierer størrelsen (diameteren)
av Venus fra bilde til bilde? Hvorfor ligger Venus-sigden horisontalt i den første av fasene,
fase I, lengst til venstre?

Figur 1. Venus faser observert med teleskop fra jorda.
3. Temperaturen på overflaten av Venus er 750 K eller 480 C. Dette er litt høyere temperatur
enn den vi finner i ekvatorområdene på Merkurs dagside. Forklar kort hva som er årsak til
dette.
4. Planeten Mars har de største vulkanene i solsystemet. Hva er årsaken til dette? Hvorfor er
vulkanene på Mars mye større enn vulkanene på jorda?
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5. Middeltetthetene for Jupiter og Saturn er svært lav, henholdsvis 1.32 og 0.69 g cm-3.
(Tettheten av vann på jordas overflate er til sammenligning 1 g cm-3.) Hva forteller dette
om hvilke grunnstoffer de to planetene i hovedsak er bygget opp av?
6. Figuren nedenfor viser fordelingen av asteroider i solsystemet. De fleste finner vi i det så
kalte asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Vi merker oss sterke variasjoner av antallet
asteroider med avstanden fra sola. Noen steder har vi mange asteroider, i andre avstander er
tettheten lav, de så kalte Kirkwood gapene. Hva er årsaken til dette? Tror du at asteroidene
er rester av en planet? Begrunn svaret.

Figur 2. Fordelingen av asteroider i solsystemet
7. Figuren nedenfor viser en rød emisjonståke og to blå refleksjonståker. Forklar kort hva en
emisjonståke er og hvorfor den lyser med rødt lys. Kan stjerner dannes i emisjonståker?
Begrunn svaret.

Figur 3. En emisjonståke som lyser i rødt lys, og to blå refleksjonståker.
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8. Angi en eller flere måter som kan benyttes til å finne temperaturen i stjerneatmosfærene,
lagene nær stjernenes «overflater». (Stikkord: Wiens lov, stjerners farge, styrken av
spektrallinjer.) Det er tilstrekkelig med korte svar uten mange detaljer.
9. Tegn Hertzsprung-Russell (HR) diagrammet så nøyaktig som du kan. Gi betegnelser for
temperatur/spektralklasse og lysstyrke/magnitude på aksene. Vis hvor hovedserien befinner
seg i diagrammet og merk av posisjonen for sola. Tegn inn i diagrammet hvor vi finner
kjempestjerner og superkjemper og hvor vi finner røde og hvite dverger.
10. Beskriv i korte trekk hvordan vi finner massen til stjerner.
11. Hva er en pulsar?
12. Hva er forskjellen på populasjon I- og populasjon II-stjerner? Hvor finner vi de forskjellige
populasjonene i vår galakse?
13. Beskriv kort hvorfor rotasjonskurvene til galakser tyder på at det finnes store mengder såkalt
mørk masse (dark matter) i galaksene. Med rotasjonskurve forstår vi variasjonen av
rotasjonshastigheten med avstanden fra galaksesenteret. (Hint: mørk masse er masse som
ikke stråler, men som bare kan påvises gjennom tyngdekrefter).
14. Hva er en kvasar? Hvorfor mener vi at kvasarer var hyppigere tidlig i universets historie
enn nå?
15. Formuler Hubbles lov. Hvordan kan vi bruke den til å finne universets alder?
16. Hva er forskjellen på mørk masse og mørk energi?

