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Oppgaver med fasit 

 
 

Oppgave 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? 
 
Svar: Himmelekvator er jordas ekvator projisert på himmelkula, eller like bra: 
skjæringslinja mellom jordas ekvatorplan og himmelkula. Ekliptikken er solas 
bane mellom stjernene på himmelkula i løpet av året. (Jordas bane rundt sola er et 
dårligere svar men gir noe uttelling.) Siden jordas rotasjonsakse ikke står loddrett 
på jordas baneplan vil de to sirklene på himmelkula danne en vinkel med 
hverandre som svarer til vinkelen mellom rotasjonsaksen og normalen på 
baneplanet, som er 23 grader.  

 
 

Oppgave 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. 
 
Svar: En tegning omtrent som figur 2 under, hvor fasene I til V svarer til 
posisjonene merket: new, crescent, half, gibbous og full er fullgod. En liten ekstra 
topp kan det være dersom noen merker av fase III som litt nærmere jorda enn 
”half” punktet.  
 



 
 

Figur 2. Venus faser i relasjon til posisjonene i  planetens bane  
rundt sola sett fra jorda.   

Den tilsynelatende størrelsen av Venus endrer seg fordi planetens avstand fra 
jorda varierer. Den er minst i posisjon ”full” fordi Venus da er lengst vekk fra 
jorda. I ”ny” fase med Venus mellom jorda og sola kan den ha en smal sigd som 
ligger ”horisontalt”, dvs. parallelt med ekliptikkplanet. Dette kommer av at 
planene for jordbanen og Venus’ bane ikke faller sammen, men danner en liten 
vinkel med hverandre. Da kan man for noen posisjoner se over polen til Venus  og 
se litt av den solbelyste sida.   

 
Oppgave 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.   
 
Svar: Årsaken er den sterke drivhuseffekten på Venus som skyldes store mengde 
karbondioksid i atmosfæren. Synlig lys kan trenge ned til overflata av Venus og 
varme opp denne. Overflata stråler så ut varmestråling, men denne blir absorbert 
av karbondioksidgassen og temperaturen øker inntell det inntreffer en balanse 
mellom energien i strålingen som  trenger ned til overflaten og varmestrålingen ut 
i rommet fra toppen av Venus-atmosfæren.   

 
Oppgave 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? 
 
Svar: Vulkanene på Mars er hotspot vulkaner. Men mars har ingen bevegelige 
plater i skorpa. Den ligg i ro over samme hotspot i meget lang tid. Dermed vil 
vulkanene bygges opp til stor høyde. En tilleggsgrunn til at vulkanene blir så store 
er at Mars har lavere gravitasjon enn jorda slik at større fjell kan bygge seg opp 
uten å synke ned i skorpa.  

 
Oppgave 5. Middeltetthetene for Jupiter og Saturn er svært lav, henholdsvis    
1.32 og 0.69 g cm-2. (Tettheten av vann på jordas overflate er til sammenligning   
1 g cm-2.)  Hva forteller dette om hvilke grunnstoffer de to planetene i hovedsak  
er bygget opp av? 
 
Svar: Den lave middeltettheten forteller straks at disse planetene ikke har mye 
stein eller metaller, med middeltettheter hhv. 2.5-3.5 g cm-3 og ca 5-15 g cm-3. 
Heller ikke kan de bestå av vann. De består vesentlig av hydrogen i metallisk og 



gassform og helium i gassform, kraftig komprimert i det indre av disse massive 
planetene.   

 
 

Oppgave 6. Figur 3 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. 
 
Svar: Kirkwoodgapene svarer til steder hvor en himmelkropp er i resonans med 
Jupiter. For en bane hvor asteroiden gjør to omløp rundt sola på samme tid som 
Jupiter trenger på ett omløp vil Jupiter stå på samme sted annethvert omløp og 
trekke asteroiden ut av banen. Asteroidene er ikke rester av en planet. 
Resonanseffekter fra Jupiter ville forhindre dannelsen av en planet i dette 
området. Dessuten er summen av massene til alle asteroider, svært mye lavere enn 
massen til en hvilken som helst planet.  

 

 
Figur 3. Fordelingen av asteroider i solsystemet 

 
Oppgave 7. Figur 4 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 4. En emisjonståke som lyser i rødt lys, og to blå refleksjonståker. 
 

Svar: Emisjonståker inneholder for en stor del ioniserte hydrogenatomer, 
protoner. Når et proton og et elektron kommer sammen, og danner et vanlig 
hydrogenatom vil en rimelig stor brøkdel av de innfangede elektronene passerer 
fra energinivå n=3 til energinivå n=2 på vei mot grunntilstanden for nøytralt 
hydrogen, Da stråles det ut en spektrallinje (Balmer alfa) som befinner seg i den 
røde del av det synlige spektralområdet. (Det er fint om det her lages en tegning. 
Det kan spare mange ord.)  

 
Oppgave 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. 
 
Svar: Wiens lov sier at bølgelengden hvor strålingen fra et sort legeme er sterkest 
er gitt ved λmax = c/T, der T er temperaturen og c en konstant. Temperaturen 
finnes ved å måle den bølgelengden hvor stjernen stråler sterkest. Man må nå anta 
at stjernen stråler som et sort legeme. (Dette er det vesentligste svaret. Påfølgende 
deler av svaret er ikke så vesentlige.) Man kan raffinere metoden og måle fargen 
til stjernene og sammenligne med strålingskurver for sorte legemer. Røde stjerner 
er kaldest, blå er varmest. Styrken av spektrallinjene varierer også med temperatur 
og relative styrkeforhold kan brukes som ”termometre” for stjerneatmosfærer. 
Dette henger sammen med ”spektral klassifikasjon”.  

 
Oppgave 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.  
 



 
Figur 5. Et Hertzsprung-Russell diagram. 

 
Svar: Vi skal fram til en noe enklere versjon av figur 5, men med hovedserie, sol, 
kjemper, superkjemper og hvite dverger avmerket. Det er viktig å få aksene 
riktige, helst alle både temperatur og spektralklasse, luminositet og absolutt 
magnitude,  samt å legge sola på rett sted i figuren.  

 
Oppgave 10. Beskriv i korte trekk hvordan vi finner massen til stjerner. 
 
Svar: Vi måler omløpsperioden, P, for dobbeltstjerner samt middelavstanden 
mellom dem, a. Da finner vi summen av massene fra Keplers 3dje lov i Newtons 
formulering:  
 

P2 / a3 = M1 + M2. 
 

Her P i år, a i astronomiske enheter og massene i solmasser. Vi finner massene for 
hver av stjernene dersom vi kan observere hvordan de beveger seg rundt det felles 
tyngdepunkt idet vi har:  
 

a1 M1  = a2 M2.  
 

a1 og a2 betegner avstanden fra hver av stjernene til tyngdepunktet. Merk at vi må 
kjenne avstanden til dobbeltstjernesystemet for å angi avstanden mellom 
stjernene, a.  

 
Oppgave 11. Hva er en pulsar? 

 
Svar: En pulsar er en raskt roterende nøytronstjerne hvor elektroner skyter ut fra 
de magnetiske polene med hastigheter nær lyshastigheten.  Elektronene lager to 
smale bunter av elektromagnetisk stråling (ofte i radioområdet) som sveiper over 
himmelrommet som strålene fra en fyrlykt idet den magnetiske aksen ikke faller 



sammen med rotasjonsaksen.  Hver gang den smale strålen treffer jorda, ser vi en 
strålingspuls. 

 
Oppgave 12.  Hva er forskjellen på populasjon I- og populasjon II-stjerner?  Hvor 
finner vi de forskjellige populasjonene i vår galakse? 

 
Svar:  Populasjon II-stjerner har relativt mye mindre mengder av alle grunnstoffer 
tyngre enn helium enn populasjon I-stjerner.  Det antas at populasjon II-stjerner er 
de eldste, og at populasjon I-stjerner er bygget opp av materie som har vært 
prosessert gjennom kjernebrenning i tidligere stjerner.  Populasjon I-stjerner 
finner vi der stjernedannelse fortsatt foregår: i galakseskiven og i 
kjerneutbulningen.  Populasjon II-stjerner finner vi hovedsaklig i haloen (bl.a. i 
kulehoper) og i kjerneutbulningen.  

 
Oppgave 13.  Beskriv kort hvorfor rotasjonskurvene til galakser tyder på at det 
finnes store mengder såkalt mørk masse (dark matter) i galaksene.  (Hint:  mørk 
masse er masse som ikke stråler, men som bare kan påvises gjennom 
tyngdekrefter).  

 
Svar:  Dersom massen i galaksen har den fordelingen vi ser hos stjernene, så vil 
rotasjonshastighetene avta utover i de ytre deler av galakseskiven.  
Rotasjonskurvene viser likevel at farten til stjerner og skyer rundt galaksenes 
sentra ikke synes å avta, men holder seg konstant til vel utenfor den egentlige 
galakseskiven.  Dette betyr at det i galaksene må finnes masse som ikke lyser, og 
som strekker seg jevnt utover et større område enn det som dekkes av stjernene i 
galaksen.   

 
Oppgave 14.  Hva er en kvasar?  Hvorfor mener vi at kvasarer var hyppigere 
tidlig i universets historie enn nå? 

 
Svar:  En kvasar er et stjernelignende objekt med høy rødforskyvning.  Den første 
kvasaren som ble observert strålte sterkt i radiobølgeområdet, men de fleste 
kvasarer stråler først og fremst i det optiske området.  Den høye rødforskyvningen 
betyr at de er fjerne objekter.  Siden vi kan observere dem, må det bety at de 
sender ut store mengder energi.  Energikilden er supermassivt sort hull som er 
omgitt av en akkresjonsskive av ionisert materie.  Observasjoner av kvasarer viser 
at vi finner flest ved rødforskyvning cirka lik 2, og så godt som ingen ved 
rødforskyvninger vesentlig mindre enn 1.  Høy rødforskyvning betyr stor avstand, 
og jo lengre ut i universet vi ser, desto lengre tilbake i tid ser vi.  Dette viser at 
kvasarer forekom i da universet mye yngre enn det er i dag.  

 
Oppgave 15. Formuler Hubbles lov.  Hvordan kan vi bruke den til å finne 
universets alder? 

 
Svar:  Hubbles lov er  

     v = H0d 
 

der v er galaksens hastighet vekk fra oss, bestemt fra rødforskyvningen, og d er 
galaksens avstand fra oss.  Størrelsen H0 er Hubbles konstant, der indeksen ”0” 
betegner at det er verdien den har i vår epoke av universets historie som skal 



brukes.  Dersom vi antar at Big Bang begynte i et punkt, og at galaksen vi følger 
har hatt samme hastighet v hele tiden, befinner den seg nå i avstanden  

 
    d=vt0 
 

der t0 er universets alder.  Fra Hubbles lov får vi da  
 
    v=H0d=H0vt0  
 

slik at 
    t0=1/H0. 
 

Den beste bestemmelsen av Hubblekonstanten indikerer at universet er omtrent  
14 milliarder år gammelt.  Antagelsen om at galaksene har beveget seg med 
samme hastighet hele tiden er ikke riktig.  Men dersom vi tar hensyn til effektene 
av både materie og mørk energi, blir nettoresultatet nesten akkurat det samme. 

 
Oppgave 16.  Hva er forskjellen på mørk masse og mørk energi? 

 
Svar:  Mørk masse har tiltrekkende tyngdekraft, akkurat slik som den lysende 
massen gjør.  Mørk energi er derimot en kilde til frastøtende tyngdekraft, og er 
derfor en mulig forklaring på hvorfor universets utvidelse nå ser ut til å akselerere.   
     


