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Oppgaver med fasit høstsemesteret 2006. 
 
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? 
 
Himmelekvator er jordas ekvator projisert på himmelkula, 
m.a.o.  skjæringslinjen mellom himmelkula og jordas ekvatorplan. 
Ekliptikken er solas tilsynelatende bane på himmelkula gjen-
nom året. Ekliptikkplanet og ekvatorplanet danner en vinkel på 
23 grader med hverandre. 
 
2.  Hvorfor har vi årstider? Hva er de to viktigste årsakene til  
     at det er varmere om sommeren enn om vinteren? 
 
Dette skyldes at solas avstand fra jordas ekvatorplan, solas dekli-
nasjon, endrer seg i løpet av året fordi jordbaneplanet heller 23 
grader med solas ekvatorplan. Dette har to virkninger: a) om 
sommeren når sola står lengst nord for ekvator vil den daglig 
følge en lang bue over himmelen, soldagen blir lenger; og b) so-
las høye stilling på himmelen gjør at energien treffer bakken mer 
konsentrert 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. 
 
Det kan vises til figur 1-22 i boka, men enklere figurvariant kan 
også være helt akseptabel. 
 
Månens bane rundt jorda heller ca 5 grader med jordbanens plan. 
Det betyr at månen passer ”over” eller ”under” jordskyggen ved de 
fleste fullmåner og jordas skygge treffer da ikke månen. Bare  
når retningen mellom sol, jord og måne ligger nær skjærings-
linjen mellom jordas og månens baneplan (knutelinjen, line of 
nodes) vil månen passere inn i jordskyggen og vi får måne-
formørkelse. Dette skjer i to perioder i løpet av  året. Et tilsva-
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rende resonnement kan anføres for solformørkelser som også 
kommer i to tidsrom i løpet av året.  
 
Forslag til bedømmelse: Dette er et komplekst spørsmål egnet til 
å skille ut de som har forstått stoffet best. En god figur sammen 
med den markerte teksten burde  kvalifiserer til en utvilsom A. 
Svaret i sin helhet gir også A. Mindre fullstendige varianter: sen-
sor stilles fritt til å belønne etter beste skjønn. 
 
4.  Hvordan lyder Wiens strålingslov? Hvordan kan den brukes til å 
     finne temperaturen til stjerner dersom de stråler omtrent som  
     sorte legemer? 
 
Wiens lov sier at den maksimale intensiteten fra et sort legeme 
fines ved en bølgelengde som er omvendt proporsjonal med tem-
peraturen:  

λ
max

 = 2.910 6 T-1 

 
med temperaturen T i Kelvin og bølgelengden λ i nanometer. Ved  
å se ved hvilken bølgelengde stjernen stråler maksimalt kan dens 
temperatur på overflaten anslås fra Wiens lov.  
 
Bemerkning: Det er ikke så farlig om man ikke har med tallverdi 
for konstanten. Det teller ekstra dersom svaret har med en riktig 
informasjon om evt. avvik av stjernens spektrum fra sort ståling. 
 
5.  Beskriv to (av flere) mulige måter som brukes til å påvise 
     planeter rundt andre stjerner. (Hint: Dopplermetoden, den  
     astrometriske metode og ”formørkelsesmetoden”.)             
 
Dopplermetoden registrerer at stjernens hastighet i synslin-
jens retning varierer litt fordi den, i tillegg til andre bevegel-
ser, går i bane rundt det felles tyngdepunktet for stjernen og 
planeten. Hastigheten finnes fra endringer i bølgelengdene til 
spektrallinjer i stjernespekteret. Den astrometriske metoden må-
ler små svingninger i stjernens bevegelse (posisjon) på himmelen, 
igjen fordi den går i bane rundt det felles tyngdepunkt. Formør-
kelsesmetoden registrerer en liten endring i lyset fra stjernen 
dersom planeten passerer over stjerneskiva. Dopplermetoden 
og formørkelsesmetoden er de som har gitt resultater. 
 
Til Sensor: To riktige og gode beskrivelser er nok til en A. 
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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. 
 
Merkur gjør 3 rotasjoner rundt sin egen akse på den tid den 
går to ganger rundt sola. Dette betegnes som en 3-til-2 spinn 
bane kobling. Man ville umiddelbart ventet at tidevannspåvirk-
ning fra sola ville gitt Merkur bunden rotasjon i forhold til 
sola, slik månen har bundet rotasjon i forhold til jorda pga. tide-
krefter. Grunnen til at det ikke går slik skyldes at Merkurs bane er 
svært elliptisk.  
 
7.  Kan det forekomme flytende vann på Mars i dag? Har flytende  
     vann noen sinne eksistert på Mars? Gi en kort begrunnelse for  
     svaret.  
 
Det kan ikke forekomme flytende vann på overflaten av Mars i 
dag. Det er enten for kaldt slik at vannet straks vil fryse til is, eller 
alternativt koke og fordampe som gass fordi trykket er så lavt, 
bare vel 6 millibar. Mars kan ha hatt flyende vann i en fjern fortid. 
Indikasjoner på detter  
 

a. det finnes frosset vann i bakken;   
b. nye og gamle uttørkede elveleier er synlige, fra korte bek-

kefar til flere hundre km lange floder; 
c. i bakken finnes gohetitt og hematitt, jernoksyder som dan-

nes under vann; 
d. i lave områder finnes spor av strandlinjer og mange ste-

der, f.eks. inne i kratre, finnes sedimentære lagdelinger som 
tyder på at vannet har stått lenge og fordampet; 

e. man ser is på overflaten inne i kratre; 
 

Momentene merket med rødt er de viktigste; dernest setningen 
merket med magenta. 
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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. 
 
 
 

Et legeme i Cassinigapet avstand fra Saturn vil gå i bane rundt Sa-
turn to ganger for hver gang månen Mimas gjør ett omløp. Det 
betyr at annenhver gang partikkelen kommer til et visst punkt i 
banen, så står Mimas utenfor og trekker på den. Disse vedvarende 
“puffene” fra Mimas gjør at partikkelen trekkes ut av denne ba-
nen.  
 
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?  
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Ioner, ladede partikler, som sendes ut av kometen vil bli påvirket 
elektrostatisk av de ladede partiklene i solvinden, som blåser rett 
ut fra sola med hastigheter på flere hundrede kilometer per se-
kund. Påvirkningen gjøres av en sterk kraft og ionehalen blir der-
for pekende rett ut fra sola. Nøytrale gassmolekyler og støvpartik-
ler blir påvirket av sollyset, så kalt lystrykk. Det kan vi se på som 
kollisjoner mellom partiklene og fotonene i sollyset. Denne kraf-
ten er mindre sterk og gass- og støvhalene blir noe krummet. 

 
 

 

 
 

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.  
 
Et diagram som nedenstående er fint. Det inneholder alle fire  
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akser: for spektralklasse, magnitude, temperatur og luminositet.  
er med i tillegg. Dette burde være de primære aksene. Sola er 
klart avmerket. Det er ikke nødvendig å merke av andre stjerner, 
men man skulle gjerne ha skrevet inn at røde dverger er den ne-
derste del av hovedserien. 
 

 
 

Figur 3. Eksempel på Hertzsprung-Russell diagram med akser avmerket. 
 
 
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? 
 
Det kommer av at forbrenningsraten øker sterkt med massen. 
Forbrenningen er rask fordi store stjerner har høyere trykk, tett-
het og temperatur i det indre idet gassen blir presset sammen av 
de store overliggende massene. Dermed går kjerneprosessene be-
tydelig raskere enn i mindre massive stjerner.  
 
Bemerkning: Hvis noen kjenner masse-lysstyrke relasjonen eller 
masse-levetids relasjonen er det meget positivt, men ikke nød-
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vendig for å få toppkarakter. Den merkede teksten alene gir en C. 
Litt mer må til for å få en B eller A. 
 
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? 
 
Hovedsakelig består disse skyene av hydrogen molekyler, H

2
. 

De kan framtre som en skygge mot en lysende bakgrunn, 
f.eks. en emisjonståke eller et tett stjernefelt. De kan også obser-
veres i radioområdet i strålingen fra CO ved 2.5 mm. Det er vans-
keligere å observere direkte strålingen fra H

2
 molekylene.  

Nye stjerner dannes i molekylskyene fordi tettheten og dermed 
massene er store nok og temperaturen lav nok til at gassen greier 
å trekke seg sammen i sitt eget gravitasjonsfelt.  
 
13. I sentrum av vår melkevei mener man at det finnes et enormt  
      sort hull med en masse som svarer til 4 million solmasser.     
      Hvordan kan man finne ut dette? 
 
Man finner at et ”usynlig” legeme i Melkeveiens sentrum må 
ha denne massen ved å se på bevegelsen til gass og stjerner i 
området. Fra infrarøde observasjoner har man funnet en gruppe 
stjerner som beveger seg raskt rundt senteret i Saggitarius A*.  
 
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.) 
 
Spiralarmene dannes ved at vandrende, spiralformede tetthets-
bølger gir fortetningen som fører til dannelse av nye stjerner. De 
mest massive av disse er lyssterke, O og B stjerner. Det er disse vi 
ser som spiralarmer. De massive stjernene lever bare en kort tid, 
noen få millioner  år. Da forsvinner spiralarmen  og imens har 
tetthetsbølgen og stjernedannelsen flyttet seg til et annet sted i 
galakseskiven. 
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15. Beskriv kort hva som karakteriserer henholdsvis elliptiske  
      galakser og spiralgalakser. 
 
Ingen fasit.  
16. Hva er forskjellen på et åpent og et lukket univers? Gi et  
      kortfattet svar. 
 
I et lukket univers er tettheten er stor nok til at rommet krummer 
på en slik måte at det er lukket. Utvidelsen av universet vil stoppe 
og etter en tid vil det falle sammen til et punkt. I et åpent univers 
er tettheten for liten til å krumme universet slik at det lukkes. Det 
fortsetter å utvide seg for all tid.  
 
ELLER  
 
I et åpent univers er tettheten for liten til å bremse universets ut-
videlse og det vil ekspandere evig. I et lukket univers er tettheten 
er stor nok til at tyngdekraften stopper utvidelsen og universet vil 
etter en tid falle sammen til et punkt. 


