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Oppgaver med fasit våren 2007
1. Hva er månefaser? Hvorfor har vi månefaser?
Svar: Månefaser er den del av den solbelyste månen som er
synlig fra jorda. Vi snakker om nymåne, sigdmåne, halvmåne
og fullmåne. De forskjellige månefasene avhenger av månens
posisjon i forhold til jorda og sola. Dersom månen står mellom
sola og jorda og vender den mørke, ubelyste siden mot jorda
har vi nymåne. Fullmåne får vi når månen står rett motsatt
sola, sett fra jorda. Da er hele den synlige overflaten belyst.
(En figur som nedenfor vil demonstrere forståelsen godt.)

.
2. Totale solformørkelser varer gjerne 2-7 minutter, mens den
total fasen under en måneformørkelse kan vare i mer enn en
time. Hva er grunnen til dette? Hva forstår vi med en
ringformet solformørkelse?
Svar: Under en total solformørkelse berøres jordas overflate
bare av spissen av månens helskygge. Diameteren av
helskyggen er så liten at totaliteten varer bare i noen få
minutter idet skyggen sveiper over overflata. Fordi jorda er
mye større enn månen vil hele månen befinne seg inne i
jordskyggen under en måneformørkelse og det tar typisk en
time fra månen går inn i jordskyggen (helskyggen) til den
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kommer ut igjen av skyggen. En ringformet solformørkelse får
vi når månens skygge ikke rekker helt fram til jorda. Da dekker
ikke månen hele solskiva selv ved maksimal formørkelse og
det blir igjen en lysende ring utenfor måneskiven. Dette kan
skje når månen i sin elliptiske bane er lenger borte fra jorda
enn middelavstanden mellom jord og måne.
Ti l sensorene: en figur som demonstrerer forståelsen av hva
en ringformet solformørkelse er, kan sees som fullgodt svar.
3. Hvordan lyder Keplers tre lover for planetbevegelser?
a. Planetene baner rundt sola er ellipser med sola i det ene
brennpunktet.
b. En linje mellom sola og planeten sveiper ut like store
arealer i samme tid – dette betyr at planeten går raskest i
banen når den er nærmest sola.
c. Forholdet a3/P2 = konstant for alle planetene. Her er a lik
middelavstanden mellom planeten og sola og P er
omløpstiden. (Positivt er det om kandidaten sier noe om
Newtons utvidelse av Kepler 3dje lov, se spørsmål 10
nedenfor.)
4. Hva forstår vi med det elektromagnetiske spektrum? Hvilke
deler av det elektromagnetiske spektrum kan vi registrere på
jordas overflate? Hvorfor ser sollyset hvitt ut?
Svar: Det elektromagnetiske spektrum består av
elektromagnetiske svingninger med alle mulig bølgelengder
fra røntgen og gammastråling til de lengste radiobølger. På
jordas overflate kan vi registrere det synlige lyset samt deler
av infrarødt og det meste av strålingen i radioområdet. Synlig
lys utgjør en liten del av spekteret, bølgelengdene fra 390 nm
til 690 nm. En blanding av stråling med omlag same intensitet
på alle bølgelengder i det synlige området, ter seg som hvitt
lys for våre øyne.
Til sensorene: Denne oppgaven kunne vært skarpere
formulert. Mange av kandidatene hadde spørsmål som viste at
de var klar over radioområdet, men ikke sikker på om det
skulle tas med. Kanskje kan vi være litt snille på akkurat det
punktet?
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5. På Venus, jorda og Mars har vi helt forskjellige former for
indre aktivitet som fornyer av planetenes skorper. Beskriv kort
disse forskjellige mekanismene, og nevn hvordan de er årsak
til at overflatene på de tre planetene har forskjellig alder.
(Hint: ”resurfacing”, platetektonikk og hot-spot vulkanisme.)
Videre er månens overflate mye eldre enn overflatene for
Venus og jorda. Hvorfor?
Svar: Jordskorpa består plater som driver fra hverandre og
støter sammen. Ny masse strømmer opp hvor platene fjerner
seg fra hverandre og gammel skorpe presses ned i mantelen
hvor platene kolliderer. Dette gir en stadig fornying av
jordskorpa som i middel bare er 200 million år gammel.
(Til sensorene: det er fint, men ikke nødvendig, om det skilles
mellom kontinental– og havbunnsskorpe med forskjellige
aldrer i middel.) Venus har en tykk skorpe uten
platebevegelse. Varmen bygges opp under skorpa og det
ender med globale utbrudd av vulkanisme som fornyer hele
overflata på en gang: resurfacing. Forrige gang dette skjedde
var for ca. 400 mill år siden. På Mars er skorpa hel med bare
en plate, som ligger i ro. Hot-spot vulkanisme bygger opp
vulkaner og fjellområder til store høyder og omfang.
Eksempler Tharsis og Olympus Mons. Utbrudd av vulkanene
gir er viss utskifting av Mars overflate, og kalles gjerne vertikal
tektonikk. Det har ikke vært vulkansk aktivitet på månen de
siste 3.5 milliarder år og ingen tektonisk aktivitet. Hele
måneoverflata er derfor omlag 3.5-4 milliarder år gammel.
(Til sensorene: Dette svaret er langt; et kortere og rimelig bra
svar bør også kunne gi full uttelling.)
6. Jupiter og Saturn har nokså lik oppbygging i det indre. Nevn de
ulike lagene fra overflaten og inn til kjernen og si kort hva de
består av. Både Jupiter og Saturn har sterke magnetfelter og
enorme magnetosfærer. Hva er forbindelsen mellom den indre
oppbyggingen og magnetfeltene?
Svar: De ytterste lagene, noen få hundre km, er atmosfæren
som stort sett består av hydrogen og helium gass, med små
mengder av vanndamp og av andre gasser som metan og
ammoniakk. Mengdeforhold: 90% hydrogen, 10% helium og
små spor av andre grunnstoffer. Under atmosfæren blir trykket
høyt nok (≈105 bar) at molekylært hydrogen går over i
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væskeform. Enda dypere nede, ved trykk ≈ 4-5 106 bar, går
hydrogenet over i en flytende metallfase. Aller innerst finner vi
en kjerne av is, stein og kanskje noe metall (jern) (≈ 10
jordmasser). Det metalliske hydrogenet er en god elektrisk
leder og strømninger i denne delen induserer kraftige
magnetfelter.
Til sensorene: Mindre fullstendige svar kan også gi god
uttelling. Det er ikke viktig å huske verdier for trykk.
7. I meteorer fra asteroider finnes ofte ekstra mye av
magnesiumisotopen 26Mg, som dannes ved radioaktiv henfall
av aluminiumisotopen 26Al, med en halveringstid på bare
750000 år. Hvilken slutning kan vi fra dette trekke om
solsystemets dannelse og om den indre oppvarmingen av
asteroider og steinplaneter som har ført til dannelse av
metallkjerner?
Svar: Radioaktivt 26Al dannes i supernovaer. En supernova type
II må ha gått av nær den skya solsystemet er dannet fra. Dette
har skjedd bare 1-2 million år før støv og gass samlet seg til
faste legemer. Radioaktive isotoper har videre varmet opp det
indre av planeter og asteroider i en tidlig fase, metall (jern) har
smeltet og ”falt” mot sentrum av planeten/asteroiden som da
ble differensiert – ulike grunnstoffer ble skilt fra hverandre.
8. Hva forstår vi med solaktivitet og solflekksykelen?
Solaktivitet i form av flekker, aktive områder, flares,
koronautbrudd varierer i styrke med en periode på 11 år.
Denne aktiviteten er tydeligst synlig i antallet solflekker.
Solflekksykelen referer til variasjonen i antall flekker. (En figur
er fin.)
Til sensorene: Dette spørsmålet ble oppfattet som uklart. Jeg
sa til de som spurte at det var nok å beskrive solflekksykelen.
9. Hvordan produserer sola den energien den stråler ut? Gi et
kortfattet svar uten mange detaljer.
Svar: Energien produseres ved fusjon av hydrogen til helium i
solas kjerne. Fire protoner (hydrogenkjerner) går sammen til
en heliumkjerne. Massen av heliumkjernen er litt mindre en
summen av massene til de fire protonene (ca 0.7% mindre).
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Masseforskjellen, δm, er ekvivalent med en energimengde gitt
ved Einsteins formel, E = δm c2. (Denne energien stråles i
første omgang som gamma fotoner.)
Til sensorene: Det er naturligvis positivt om noen kan regne
opp leddene i p–p prosessen, men dette er den essensielle del
av svaret som jeg syns må være med for topp plassering.
10. Hvordan finner vi stjerners masse? Gi et kortfattet svar. (Hint:
Husk Keplers 3dje lov i Newtons utforming.)
Svar: Vi observerer omløpsperioden for og middelavstanden
mellom dobbeltstjerner i bane rundt hverandre. Da kan vi
anvende Keplers 3dje lov i Newtons utforming: a3/P2 = M1 + M2.
Her er a middelavstanden, P er perioden mens M1 og M2 er
massene til de to stjernene. Dersom avstanden fra hver stjerne
til det felles tyngdepunkt kan måles finner vi også massene
enkeltvis.
11. Stjerner med masser som sola (2 solmasser eller mindre) vil
gjennomgå et så kalt heliumflash i løpet av sin utvikling etter
hovedserien. Hva er et heliumflash? Vær kortfattet. Det er ikke
nødvendig å beskrive egenskapene til degenererte gasser.
Svar: Heliumflash betyr at vi får antent fusjon av helium til
karbon i hele kjernen av stjernen på en gang. I løpet av få
timer fusjonerer stjernen kanskje halvparten av sin
heliumkjerne til karbon.
Til sensorene: Dersom studenten kan mer om dette er det
godt, men dette holder til god uttelling.
12. Hva er en planetarisk tåke?
Svar: En planetarisk tåke er gass som en stjerne med
forholdsvis lav masse kaster av i sene utviklingstrinn med
helium skallbrenning. Den danner et ”kuleskall” eller et rør
rundt stjernen og gassen lyser ved fluorescence. Det vil si at
UV fotoner fra den varme stjerneresten ioniserer gassen i tåka
som så stråler under rekombinasjon.
13. Hvordan vet vi at Melkeveien er en spiralgalakse? Gi et
kortfattet svar. Illustrer gjerne med en tegning. (Hint: Tenk på
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hvordan spiralarmene ble påvist og kartlagt ved observasjoner
i 21 cm linjen.)
Svar: Vi observerer radiostrålingen fra skyer av nøytralt
hydrogen i 21 cm linjen. Ved å se på Dopplerforskyvningen av
linjen og kombinere med en modell for bevegelsen av skyene
rundt Melkeveiens sentrum finner vi hvor de forskjellige
skyene er og at de tilnærmet grupperer seg i en spiralstruktur.
Til sensorene: Positivt om det presenteres en figur som
nedenstående.

14. Beskriv kort Hubbles klassifisering av galakser i form av
stemmegaffeldiagrammet (tuning fork diagram).
Hubble klassifiserte galaksene som elliptiske galakser, E0 – E7,
etter (tilsynelatende) flattrykning og som spiralgalakser etter
hvor tett armene er tvinnet opp rundt kjernen og hvor stor
kjernen er i forhold til spiralstrukturen. Betegnelsene var Sa,
Sb og Sc, hvor Sa er de tettest opptvinnede spiralene med
størst kjerne. Spiralene forekommer med både runde og
stavformede kjerner. De siste kalles ”barred spirals” og
betegnes med SBa, SBb og SBc.
Til sensorene: En figur à la nedenstående med litt kommentar
burde gi full uttelling. Positive tillegg er omtale av irregulære
galakser og kanskje S0.
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15. Hvordan vet vi at universet utvider seg?
Svar: Linjene i spektrene fra galakser viser rødforskyvning som
øker (omtrent) proporsjonalt med avstanden til galaksen (jfr.
Hubbles lov: v = H0 d, hvor d er avstanden til galaksen, v er
hastigheten bort fra oss utledet fra Dopplerforskyvningen og
H0 er Hubblekonstanten). Vi kan da tolke rødforskyvningen
som at galaksene flyr fra hverandre, eller rettere som en effekt
av at rommet utvider seg og dermed ”strekker ut”
bølgelengden til strålingen.
Til sensorene: Begge disse er gode svar, det siste alternativet
aller best. Det er ikke nødvendig å skrive Hubbles lov.
16. Hvorfor gir den kosmiske mikrobølgestrålingen en god
indikasjon på at universet startet med en varm tilstand i et
så kalt Big Bang?
Svar: Den kosmiske mikrobølgestrålingen, med en
(strålings)temperatur på 2.73 K, indikerer at universet
opprinnelig har vært mye varmere. Under utvidelsen har
energitettheten avtatt og temperaturen sunket til den
nåværende verdi.
Til sensorene: Kanskje kunne spørsmålene 15 og 16 vært
bedre formulert. Tenk litt på det ved bedømmelsen.
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