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Eksamen i:          AST1010 – den kosmiske reisen   
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Tid for eksamen:         kl. 09.00 (3 timer)  
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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 demonstrerer en viss kunnskapsbredde. 
 

1. Hva forstår vi med jordaksens presesjon? Hva er årsaken til presesjonen? 

2. Beskriv kort Dopplereffekten. Hva kan den brukes til i astronomien?  

3. Hva forstår vi med en stjernes parallaksebevegelse? Hvordan måler vi 
avstanden til en stjerne ved hjelp av parallaksen?  

4. Forklar med få ord sammenhengen mellom utstrålingen fra et varmt legeme og 
dets temperatur. Hvordan endres intensiteten og fargen til et legeme når 
temperaturen øker? Hvordan kan fargen av en stjerne brukes til å anslå 
temperaturen på overflaten? 

5. Planetene i solsystemet deles gjerne inn i to grupper: a) indre eller jordlignende 
planeter, og b) ytre planeter som også kalles gasskjemper eller Jupiterlignende 
planeter. Karakteriser forskjellene mellom de to gruppene av planeter når det 
gjelder deres totale masser og midlere tettheter. Hva sier forskjellene i tetthet 
om mengdene av henholdsvis tunge grunnstoffer, som jern og silisium, og lette 
grunnstoffer som hydrogen og helium, i de to gruppene av planeter? 

6. Hvordan tror vi i dag at vår måne ble dannet? Gi en kort beskrivelse. 

7. På overflaten av Venus finner vi kratre etter meteornedslag. Ca. 1000 av disse 
kratrene er større enn 1 km i diameter. Dette er betydelig færre enn på månen 



 2 
eller Merkur. Kratrene er videre spredt jevnt ut over hele overflaten. Ingen 
områder har særlig høy eller lav tetthet av kratre ut over det en skulle vente fra 
en tilfeldig fordeling. Hva forteller dette om alderen av overflaten på Venus? 
Hva forteller det om hvordan overflaten er dannet?   

8. Planeten Mars kan en gang i fortiden hatt store mengder flytende vann. Hva får 
oss til å tro dette? I dag er Marsoverflaten helt tørr. Hvor kan vannet ha blitt 
av?  Kan flytende vann eksistere på overflaten av Mars i dag? 

9. Kometer har to typer haler: a) en ionehale som består av ladede partikler, 
elektroner og ioner, og b) gass- og støvhaler med nøytrale atomer, molekyler 
og støvpartikler. Hvorfor utvikler kometene sine haler først når de kommer nær 
sola? Hvorfor peker halene alltid vekk fra sola? Hvorfor peker ionehalen mer 
radielt (rett) bort fra sola enn den krumme gasshalen fra nøytral gass og støv?   

 

Figur 1. Komet Hyakutake i mai 1996. Den blå ionehalen peker rett  
bort fra sola mens den bredere gass og støvhalen er litt krummet. 

10.  Figuren viser granulasjonen i solas fotosfære. Hva er granulasjonen? Hvorfor  
 lyser granulene sterkere enn områdene mellom dem? 

 

Figur 2. Solar granulasjon. Lyse granuler atskilt av mørke bånd. 
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11.  Magnitude er et mål på hvor sterkt stjernene lyser. Hva forstår vi med 
tilsynelatende (apparent) magnitude eller størrelsesklasse, og absolutt 
magnitude? Stjernene Sirius og Betelgeuse har tilsynelatende magnituder –1.45 
og +0.8 og absolutte magnituder +1.41 og – 6.0. Hvilken stjerne ser for oss ut 
til å lyse sterkest? Hvilken av de to stjernene ligger lengst borte fra oss? 

12.  Hvordan kan vi benytte dobbeltstjerner til å finne massen til stjerner? (Hint:    
 Keplers 3dje lov i Newtons versjon.)  

13.  Hva forstår vi med henholdsvis røde, brune og hvite dverger? 

14.  Hva er forskjellen mellom supernovaer av henholdsvis type Ia og type II? 

15.  Hva forstår vi med et sort hull? Kan vi observere sorte hull? 

16.  Hva menes med den kosmiske bakgrunnsstålingen? Hvordan er den dannet og 
 hvorfor har dens påvisning gjort at vi i dag regner med at universet er skapt     
 ved en opprinnelig ”eksplosjon”, et så kalt Big Bang. 


