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Høsten 2011 

 

Det anbefales å gi korte svar på hvert spørsmål, men å svare på så mange spørsmål 

som mulig. Hvert spørsmål teller likt ved bedømmelsen, men det legges vekt på at 

besvarelsen demonstrerer en viss kunnskapsbredde. 

 

 

 

1. Forklar hvordan måne- og solformørkelser oppstår. Hvorfor får vi ikke slike 

formørkelser hver måned? 

 

Måneformørkelser får vi når Månen kommer inn i skyggen fra Jorda. Dette er kun 

mulig dersom Jorda, Sola og Månen står på rett linje med Sola og Månen på 

motsatt side av Jorda. Dette skjer bare ved fullmåne. Det betyr at alle 

måneformørkelser skjer ved fullmåne. 

 

Ved solformørkelser er det Månens skygge som berører deler av Jordas overflate. 

Månen kan bare kaste sin skygge på Jorda når den står på en linje mellom Jorda 

og Sola og på samme side av Jorda som Sola. Det betyr at det må være nymåne. 

 

Fordi månebanen ikke faller sammen med Jordas baneplan så kan Jordas skygge, 

som naturligvis ligger i jordbanens plan, passere langt over eller under det stedet 

hvor Månen befinner seg ved fullmåne. Dermed får man ikke måneformørkelse 

ved alle fullmåner, bare ved de fullmåner hvor Månen samtidig er nær nok 

ekliptikkplanet til at den vil passere gjennom jordskyggen. Dette skjer i to 

perioder med et halvt års mellomrom. Vi har derfor neppe mer enn 2 eller høyst 3 

måneformørkelser pr år. 

 

Tilsvarende får vi ikke solformørkelse ved alle nymåner, men bare når Månen, 

Jorda og Sola er opplinjert (omtrent) på en rett linje, dvs. når Månen står i 

knutelinja (skjæringslinja) mellom jordbaneplanet og Månens baneplan. Akkurat 

som for måneformørkelsen kommer derfor solformørkelser to eller høyst tre 

ganger i året, med et halvt års mellomrom mellom (gruppene av) formørkelser. 

 

 

2. Beskriv parallaksemetoden for avstandsmåling. Kan denne metoden 

benyttes for å måle avstanden til andre galakser? Forklar sammenhengen 
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mellom parallaksemålinger og det faktum at Tycho Brahe (1546-1601) ikke 

fullt ut godtok en heliosentrisk verdensmodell. 

 

Parallakse innebærer at retningen til en gjenstand endrer seg når observatøren 

skifter posisjon, flytter på seg. Dette betyr at når Jorda går i bane rundt Sola så vil 

posisjonen til en stjerne som er nær oss endres i forhold til mye fjernere stjerner i 

bakgrunnen, slik figuren viser.  

 
Avstanden, D, til en stjerne kan oppgis i parsec, og er da gitt ved formelen 

  
 

 
      

der p er parallaksevinkelen til stjernen (se figur). 

 

Parallaksevinklene blir fort for små til å måles, og metoden er i dag derfor kun 

brukbar på relativt nærliggende stjerner. Det er altså ikke mulig å benytte denne 

metoden til å måle avstander til andre galakser. 

 

Det heliosentriske system forutsier at man skal kunne observere parallakse for 

stjernene. Tycho var en glimrende observatør, og da han ikke kunne påvise noen 

parallaksebevegelse, kunne han ikke uten videre godta at Jorden beveget seg 

rundt Solen. Tycho observerte visuelt, og den minste vinkel man kan skjelne med 

det blotte øye er ca. 1 bueminutt, langt større enn de virkelige parallaksene. Han 

hadde dermed ingen mulighet til å observere den parallaksebevegelsen som 

virkelig er der. 

 



3 

 

 

3. Tegn en skisse av et linseteleskop (refraktor). Få med lysgangen gjennom 

teleskopet og marker følgende: objektiv, okular (eyepiece) og brennvidde. 

Hva blir teleskopets forstørrelse hvis objektivet har en brennvidde på 1000 

mm og okularet har en brennvidde på 20 mm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skissen over viser prinsippene bak et linseteleskop (refraktor). 

 

Teleskopets forstørrelse er gitt ved 

 

             
                      

                    
 
       

     
      

 

 

 

4. Gi en kort forklaring, ved hjelp av Bohrs atommodell, på hvordan 

spektrallinjer dannes. Hvorfor har hvert grunnstoff sine spesifikke 

spektrallinjer? Nevn et eksempel på hvilken nytte vi kan ha av dette i 

astronomien. 

 

Ifølge Bohrs atommodell går elektronene i bestemte, tillatte baner rundt 

atomkjernene. Banene svarer til energinivåer i atomet. Vi får emisjonslinjer når 

elektroner går fra nivåer med høy energi til nivåer med lavere energi. Strålingens 

frekvens er gitt ved hν = ΔE og dermed er linjens bølgelengde λ=c/ν. 

Okularets 
brennvidde 

 

 

Objektiv 

Okular 

Objektivets 
brennvidde 
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Absorpsjonslinjer (mørke linjer i spekteret) får vi når et foton med riktig energi 

absorberes av et atom og elektronet inne i atomet løftes fra et lavt til et høyere 

nivå.  

 

Siden banene og energiene varierer fra grunnstoff til grunnstoff har hvert 

grunnstoff sitt eget mønster av linjer. 

 

Siden hvert grunnstoff har sitt særegne spektrale «fingeravtrykk», kan vi ved å 

studere spektra fra for eksempel stjerner finne ut hvilke grunnstoffer de 

inneholder. 

 

 

5. Nevn to viktige årsaker til at Merkur har den tynneste atmosfæren av alle de 

terrestriske planetene. 

 

Hvor godt en planet klarer å holde på en atmosfære avhenger av både planetens 

tyngdekraft, temperaturen i atmosfæren og hvilke gasser det er snakk om. Merkur 

er både for liten og for varm til å holde på noen gasser i det hele tatt. De to 

viktigste faktorene for å forklare den nærmest fraværende atmosfæren til Merkur 

er da: 

 Planetens lave masse og lave tyngdekraft med påfølgende lav 

unnslipningshastighet, gjør det enkelt for gasspartikler å unnslippe. 

 Den høye temperaturen gir gasspartiklene høye hastigheter, store nok til at 

atmosfæren raskt lekker ut i verdensrommet. 

  

 

6. Jupiters galileiske måner, Io, Europa, Ganymedes og Callisto, ble dannet 

samtidig som Jupiter. Månenes tetthet avtar med økende avstand fra 

Jupiter. Hva tror du kan være en mulig årsak til dette? Beskriv overflaten og 

den indre strukturen på månen Europa. 

 

Forskjellene i tetthet kommer trolig av en differensiering i tungt og lett 

fordampelige grunnstoffer tilsvarende tetthetsdifferensieringen for planetene i 

Solsystemet, og årsaken til differensieringen er trolig den samme som for 

planetene. De tetteste månene er dannet innerst fordi de lette og lett fordampelige 

grunnstoffene og molekylene (som f.eks. vann) ikke kunne kondensere nær en 

ung Jupiter, som var mye varmere enn den er i dag. Disse stoffene kunne 

imidlertid kondensere lenger ute, hvor temperaturen var lavere. Andelen av 

flyktige og lette materialer i månene øker dermed etter hvert som man fjerner seg 

fra Jupiter. 

 

Europas overflate er dekket av is. Sprekker og andre strukturer i overflaten viser 

at det under denne trolig finnes et hav av flytende vann. Europas indre består av 
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en jernkjerne omgitt av en steinmantel, se figuren under. 

 

 
 

(En tegning som den over, teller positivt, men er ikke nødvendig å ha med for å få 

full uttelling.) 

 

 

7. Kometer kan deles inn i kortperiodiske og langperiodiske kometer. Hvorfor 

har vi to slike klasser kometer? Når kometer kommer inn i de indre delene 

av Solsystemet varmes de opp av Sola og kan da få dannet haler. Hva slags 

typer haler har kometene, og hvorfor peker disse alltid vekk fra Sola? 

 

Kortperiodiske kometer (omløpstider < 200 år) stammer i hovedsak fra 

Kuiperbeltet, 40-50 AU fra Sola. Banene til disse kometene ligger i omtrent 

samme plan som planetene. De langperiodiske kometene (omløpstider flere 1000 

– 1 mill. år) stammer fra Oortskyen, en sfærisk «sky» av småobjekter som 

omkranser Solsystemet fra 10 000 til 50 000 AU. Kometer herfra har alle mulige 

slags vinkler med ekliptikkplanet og formen på banene og kometenes hastighet 

indikerer også at de kommer langt utefra. 

 

Halene består av gass og støv som sendes ut av kjernen etter hvert som den 

varmes opp og fordamper til rommet, ved sublimasjon. Kometer har typisk en 

ionehale samt haler av gass og støv. Ionehalen består av ladede gasspartikler og er 

den som står strakest ut fra Sola. De ladede partiklene i halen vekselvirker med 

ioner og protoner i solvinden og denne vekselvirkningen er sterk fordi man har 

med elektrostatiske krefter å gjøre. Solvinden blåser radielt ut fra Sola og retter ut 

ionehalen. Halene av nøytral gass og støv påvirkes av lystrykk fra Sola. Det betyr 

at disse partiklene kolliderer med fotoner fra Sola, som ”puffer” til dem, for 

eksempel når lyset blir absorbert eller spredt. Denne påvirkningen er ikke så 
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effektiv og disse halene blir derfor mer påvirket av kometens fart gjennom 

rommet. De ser derfor krumme ut.  

 

(En tegning som den under, teller positivt, men er ikke nødvendig å ha med for å 

få full uttelling.) 

 

 

 

8. Solas synlige ”overflate”, fotosfæren, har en temperatur på ca. 5780 K. 

Beskriv hvordan temperaturen endrer seg utover i Solas atmosfære. 

 

Temperaturen i fotosfæren avtar med høyden. På toppen av fotosfærene når den 

en minimumsverdi på om lag 4600 K. Så stiger temperaturen igjen og vi går inn i 

kromosfæren, et platå som kanskje er 1000-2000 km høyt, og hvor temperaturen 

er 7-8000 K. Over kromosfæren ligger solkoronaen, med en temperatur på 1-2 

millioner K. Overgangssonen, eller transisjonslaget, er et tynt sjikt hvor 

temperaturen på noen få titalls kilometer spretter opp fra 10 000 K til 1 million K.  

 

En figur lik den under teller positivt.  
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9. Nylig har man klart å fotografere planeter rundt noen få andre stjerner. Det 

er likevel slik at de fleste av de mange hundre såkalte exoplaneter vi kjenner 

i dag er funnet ved hjelp av indirekte metoder. Beskriv kort tre slike 

metoder for å oppdage planeter rundt andre stjerner. 

 

1. Ved å måle dopplerforskyvninger av spektrallinjene fra stjernene, kan vi 

registrere variasjoner i hastigheten langs synslinjen. Variasjonene får vi fordi 

planeten og stjernen går i bane rundt et felles tyngdepunkt. 

2. Banebevegelsen til stjernen kan også gi seg utslag i at stjernens posisjon endrer 

seg litt med tiden. Egenbevegelsen går ikke langs en rett linje på himmelen, 

men følger en bølgende linje. 

3. En tredje metode går ut på å registrere intensitetsvariasjoner som kommer av at 

planeten med mellomrom kommer mellom oss og stjernen og formørker 

stjernen. 

 

 

10. Forklar hvordan man kan bruke dobbeltstjerner til å beregne stjernemasser.  

 

Fra dobbeltstjernesystemer kan vi bestemme summen av massene til de to 

stjernene. Da bruker vi Keplers 3. lov i Newtons formulering  

          
  

  
    

hvor M1 og M2 er massene til de to stjernene, a er middelavstanden mellom dem 

og P er omløpsperioden rundt det felles tyngdepunkt. På denne formen gjelder 

ligningen når vi måler masser i enheter av Solas masse, avstander i AU og 

omløpstiden i år.  

 

Massene til stjernene kan bestemmes hver for seg dersom vi kan observere hver 

stjernes bevegelse rundt det felles tyngdepunkt. Fra tyngdepunktsatsen, 

      =       , 

finnes masseforholdet M1/ M2 når den relative avstand fra tyngdepunktet a2/a1, er 

målt for de to stjernene. 

 

 

11. Stjernen Rigel i stjernebildet Orion er en blåhvit superkjempe av 

spektralklasse B8. Hvordan ville du benyttet metoden med spektroskopisk 

parallakse for å finne avstanden til denne stjernen? Illustrer svaret ditt med 

en tegning. 

 

Avstandsmålinger ved spektroskopisk parallakse går ut på å benytte informasjon 

om stjernens spektralklasse, luminositetsklasse og tilsynelatende magnitude til å 
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bestemme avstanden. Plottes dette inn i Hertzprung-Russel-diagrammet (se figur 

under) kan man da avlese den absolutte magnituden.  

 

At Rigel er en superkjempe av spektralklasse B8 forteller oss at stjernen ligger 

plassert slik som vist i figuren under.  

 

 
 

Ved avlesning finner vi da luminositeten og den absolutte magnituden. Dette 

settes så inn i avstandsmodulen, 

 

m – M = 5 log d – 5, 

 

hvor m er tilsynelatende magnitude, M er absolutt magnitude og d er avstanden. 

 

 

(Et fullgodt svar bør inneholde forklaringen over samt en god tegning av HR-

diagrammet.) 

 

(Tilleggsinformasjon: Det er en viss usikkerhet, typisk 10 – 15 % i resultatene 

man får ved spektroskopisk parallakse. Derfor søker man ofte å bestemme 

hovedserien i et Hertzsprung-Russell-diagram, for eksempel for en stjernehop. 

Siden avstanden til hopen er ukjent må man benytte tilsynelatende magnituder i 

stedet for absolutte magnituder for stjernene. Tilpasser vi nå denne hovedserien til 
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et Hertzsprung-Russell diagram med absolutte magnituder bestemt for stjerner 

hvor vi har målt avstanden ved bruk av parallaksemålinger, så finner vi 

avstandsmodulen, m – M, for stjernehopen. At vi bruker mange stjerner øker 

påliteligheten. Denne metoden er et nødvendig mellomtrinn mellom parallakse- 

og Cepheide-målinger inntil vi kan måle parallakser til Cepheidene med 

satellitten Gaia.) 

 

 

12. Bildet under viser en planetarisk tåke. Hvordan dannes slike objekter? 

 

 
 

Når fusjon av helium til karbon og oksygen slutter i kjernen på en stjerne som 

Sola, fortsetter den å varmes opp på grunn av sammentrekning, men blir aldri 

varm nok til å starte fusjon av karbon til tyngre elementer. I stedet får vi 

vekslinger mellom hydrogen- og heliumskallbrenning samt flashbrenning av 

heliumskall. Flashbrenningen kommer av at fusjonen av helium til karbon, er 

svært temperaturfølsom. En liten økning i temperaturen gjør at fusjonen av 

helium til karbon øker voldsomt, med tilhørende sterk oppvarming. Når det skjer, 

vil stjernen ekspandere raskt. Da avkjøles lagene igjen og stjernen trekker seg 

sammen. Man får vekselvis kompresjon med oppvarming, utvidelse med sterk 

strålingsøkning, typisk en faktor 1000, og så en resulterende avkjøling igjen. 

Disse aktive episodene er atskilt av lange rolige perioder, ~100 000 år, hvor 

heliumskallet bygger seg opp i tykkelse. 

 

Resultatet av alt dette er at stjernens ytre lag kastes av i flere omganger. Vi får en 

planetarisk tåke og sitter til slutt igjen med en sentralstjerne som består av den 

utbrente kjernen av stjernen. 
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13. Tegn en skisse av vår egen galakse ovenfra og fra siden og beskriv de 

forskjellige delene den består av. Hvor i galaksen befinner de henholdsvis 

eldste og yngste stjernene seg? 

 

Figurene må være av samme art som vist her og bør inneholde alle elementene for 

å gi full uttelling.  

 

 
 

 
 

Galakseskivens diameter er ca. 120 000 lysår og den er 2000 lysår tykk. 

Sentralutbulningens diameter er 20 000 lysår og består av både populasjon I- og 

II-stjerner. Spiralarmene ligger i skiven og består vesentlig av (unge) populasjon 
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I-stjerner. Kulehopene finnes i galaksens halo og består av (gamle) populasjon II-

stjerner. Haloen har også stjerner utenom kulehopene – 99 % av halostjernene er 

frittsvevende. Melkeveien har totalt ~200 milliarder stjerner. Utenfor de synlige 

delene av Melkeveien finnes det en halo av store mengder mørk materie. Denne 

er ikke synlig, men tyngdekreftene dens påvirker banebevegelsene til stjernene i 

Melkeveien. 

 

 

14. Hvordan forklarer generell relativitetsteori fenomenet tyngdekraft? 

 

Ifølge den generelle relativitetsteorien finnes det ikke noen «gravitasjonskraft». 

Det vi oppfatter som tyngdekrefter skyldes at massive legemer krummer rommet 

rundt seg. Det krumme rommet vil så virke tilbake på massen med noe som kan 

oppfattes som en tyngdekraft. Tyngdekraften blir således ikke en egen «kraft» 

men en geometrisk effekt der et krumt rom påvirker bevegelsen til legemer med 

masse/energi. Figuren under illustrerer en 2-dimensjonal analogi til dette. (Det er 

ikke nødvendig med en figur for å få god uttelling.) 

 

 
 

 

15. Hva mener vi med begrepet ”mørk energi”? Beskriv observasjoner som 

tyder på at denne mørke energien spiller en avgjørende rolle for hvordan 

vårt univers utvikler seg. 

 

Mørk energi er en form for energi som er jevnt fordelt og fyller hele universet. 

Den mørke energien skaper en frastøtende tyngdekraft som medvirker til at 

universets ekspansjonsrate øker.  

 

Materie (enten den er synlig eller mørk) virker med tiltrekkende tyngdekrefter 

som bremser ned universets ekspansjon. Den mørke energien motvirker dette. 

Observasjoner av fjerne supernovaer av type Ia (eksploderende hvite dverger) 



12 

 

viser at universets ekspansjon ikke bremses ned nok på grunn av materiens 

tiltrekkende tyngdekrefter, men at universet tvert imot ekspanderer stadig raskere. 

Det er i dag altså den mørke energien som dominerer.  

 

Vi vet ikke hva mørk energi egentlig er, men den utgjør om lag ¾ av innholdet i 

universet. 

 

(Forskerne som oppdaget dette i 1998 ble tildelt Nobelprisen i fysikk i 2011.) 

 

 

16. Bildet under viser den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Hva slags stråling er 

dette og hva er opphavet dens? Hvorfor er dette bildet viktig for å kunne 

forklare hvordan de største strukturene i Universet har kunnet vokse frem?  

 

 
 

Den kosmiske bakgrunnsstrålingen er en mikrobølgestråling med temperatur 2,73 K 

jevnt fordelt i alle retninger. Den er restene etter strålingen med temperatur ca. 

3000 K, som fylte universet da stråling og materie ble ”koblet fra” hverandre idet 

hydrogenet ble nøytralt og universet dermed ble gjennomsiktig for stråling, ca. 

380 000 år etter big bang. Endringen i temperaturen kommer av at de opprinnelige 

bølgelengdene i strålingen er strukket ut fordi rommet utvider seg. 

 

Bildet viser at temperaturen i bakgrunnsstrålingen ikke er helt uniform. Det er noen 

ørsmå temperaturforskjeller. Disse temperaturforskjellene er igjen relatert til 

forskjeller i tetthet i det tidlige universet. Uten disse tetthetsforskjellene ville det ikke 

vært mulig for dagens storskalastruktur, med superhoper, «vegger» og tomrom, å 
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vokse frem. Opprinnelsen til disse ujevnhetene er ørsmå kvantefluktuasjoner som ble 

blåst opp i størrelse under den tidlige inflasjonsfasen rett etter big bang. 

 


