
Plan for kurset:

• Del 1: En romreise
• Del 2: Spesiell og generell relativitetsteori
• Del 3: Stjerners utvikling fra fødsel til død
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To løp:

• Standardløp: Hjemmeeksamen (innleveringer) og
avsluttende eksamen

• En stor prosjektoppgave med fokus på beregninger, uten
eksamen.



Standardløp

• Numerisk hjemmeeksamen (teller 40% 
på karakteren): 5 innleveringer i løpet
av semesteret.

• Avsluttende eksamen (teller 60%)
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Standardløp: numerisk
hjemmeeksamen

• Det blir gitt 8 numeriske oppgaver. Du må levere
minst en for å kunne ta eksamen, minst fem for å
kunne få toppkarakter. Det er lov å levere så mange 
som du vil, da vil de 5 beste telle på karakteren.

• Siste frist for innlevering av alle oppgavene er
27.oktober

• Det blir gitt 5 deadlines i løpet av semesteret. Det er
ikke nødvendig å levere innen disse fristene, men 
hvis du gjør det så får du tilbake besvarelsen med 
karakter og kommentarer slik at du vet hva du må
tenkte på til neste innlevering. Kan også forbedre!

• Det blir gitt en poengsum, 0%, 25%, 50%, 75% eller
100% på hver innlevering. 20



Innleveringene i standardløpet
skal vœre eget arbeid!!

21



Avsluttende eksamen

• Hvis fysisk eksamen i Silurveien: 
Oppgavene på eksamen blir et 
randomisert utvalg av ukeoppgavene i 
forelesningsnotatene og gamle
eksamensoppgaver. Oppgavene blir
tilpasset eksamen men blir ellers lik den 
gamle oppgaven. Det blir maksimalt en
ny oppgave.

• MERK: kun konteeksamen med 
sykemelding. 22



Mange klager over for stor 
arbeidsmengde etter at det ble 

kjent at ukeoppgavene 
kommer på eksamen.
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Konklusjon:

Har du gjort alle ukeoppgaver og alle
gamle eksamensoppgaver før eksamen, 
så har du allerede gjort nesten hele 
eksamen på forhånd!
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Det lønner seg altså å gjøre så mange oppgaver som
mulig i løpet av semesteret, fordi
det er alt for mange å gjøre i siste øyeblikk før eksamen!



Prosjektoppgave:
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En  ‘realistisk’ romferd til en fremmed planet.

Fordel: langt mer spennende, mer fleksibelt

Ulempe: Det er (kanskje?) mer tidkrevende.

MEN, anbefales kun til de:
• som føler seg vel med programmering
• som klarer å motivere seg selv til å

jobbe jevnt hele semesteret. 
Er du av typen som trenger obligatorisk innlevering, frister
og/eller et spark bak for å jobbe bør du ikke ta prosjektet!



Prosjektoppgave

• Første halvdel av prosjektet består av 7 
deler. En ny del hver uke. Du er
forventet å løse en deloppgave i uka.

• Andre halvdel (relativitetsteori og
stjerneutvikling) består av 3 større deler, 
en deloppgave hver 2.uke.

• Grupper på maks 2 pers: To kan jobbe
sammen (anbefales!!!). De som jobber 
alene får mindre arbeidsmengde. 26



To vurderingsformer:
• Stor forskningsrapport (typisk ~50 sider)  med frist for 

innlevering 18 desember (samme som eksamensdag
for standardløp). Mulighet for tilbakemelding tidligere.

• Blogg: Du skal blogge om prosjektet hvordan du løser
det og resultatene du får for 3.klasse fysikkelever på
videregående. 1-2 bloggposter for hver av de 10 
delene. Poeng/karakter gies fortløpende etter hver
bloggpost, ingen rapport til slutt.

• Det blir gitt en poengsum, 0%, 25%, 50%, 75% eller
100% på hver av de 10 delene.
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En romferd til en fremmed planet
• Hver student får utlevert hvert sitt solsystem, egenskaper til

planetene og bilder fra teleskop av planetene.
• Hver og en skal velge en planet som de vil besøke, men prøve å

finne ut hvilken som kan ha liv.
• Designe rakettmotoren som skal få deg til planeten, og gjøre

beregninger for å vœre sikker på å få med nok drivstoff.
• Skrive og teste ut software som skal inkluderes i en ubemannet

romsonde. Må finne ut hvordan sonden skal bevege seg, bruke
bilder fra kameraer og måling av Dopplereffekten i spektrallinjer
fra fjerne stjerner til å orientere seg på stjernehimmelen og utifra
posisjon fyre av rakettmotorene underveis til den fremmede
planeten.

• Gå inn i bane rundt planeten, ta bilder av overflaten for å finne ut
hvor du vil lande og gjøre undersøkelser av atmosfœren for å
finne ut hvordan du kan bremse.

• Sende ut landeren som du har forhåndsprogrammert til å slippe
ut fallskjerm og bruke landingsmotorene. Få video tilbake fra
landingen og se om du hadde gjort beregningene riktig.
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Ukentlige NASA-møter

Vi treffes en gang i uka til en dobbelt-time 
sammen med gruppelœrer. Vi diskuterer
sammen ukas utfordringer og mål. 
Deretter jobber vi mens gruppelœrer går
rundt og hjelper.
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Randomisert solsystem i 
standardløp

Også studentene som velger standardløp
får utlevert sitt eget randomisert
solsystem og skal få benytte seg av
visualiseringskoden for prosjektarbeidet.
Dette skal brukes til noen av de 
numeriske oppgavene, men på en enklere
måte. 
I relativitetsteorien skal begge løp benytte
seg av omtrent de samme videoene.
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Prosjektstudenter fra ifjor 
kommer og forteller om sin 

erfaring….
Første gang i starten av
forelesningen imorgen, 

kl.10:15 i StoreFY, sterkt
anbefalt!
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AST2000 er krevende
• Oppgaveregning er helt essensielt!!!
• Sett av 10 timer i uka til oppgaveregning nå!!! 
• Kom på regneverkstedet, spør og få hjelp!
• Ingen standardoppgaver: Det er meningen at 

du skal lœre av oppgavene så regn med å
slite litt!
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Pensum:

• Forelesningsnotater + OPPGAVER
• Anbefalte bøker kan brukes for mer

bakgrunnsstoff eller for å se en annen
presentasjon av samme stoffet.

• Bøkene er ikke nødvendige for å ta 
kurset.
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Det viktige dokumentet
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Alle må lese det viktige dokumentet om 
eksamensformer som ligger på semestersiden jevnlig. 
Det er ditt ansvar at du kjenner inneholdet i dette
dokumentet godt. Er du usikker på noe, spør!



MERK DEG VURDERINGSKRITERIENE 
FOR INNLEVERINGER

1. Gjennomføring (bl.a. koding), merk ekstrapoeng for egen kode 
(ikke bruk av kodemaler) hvis det spesifiseres i koden

2. Beskrivelse av utfordringen med egne ord, husk “HVORFOR”
3. Beskrivelse av metode med egne ord, husk “HVORFOR”
4. Beskrivelse av resultater og argumenter/tester for 

holdbarheten av resultatene. Kritisk granskning av egne 
resultater

5. Figurer, referanser, tabeller, etc.

MERK at 1/5 går på selve gjennomføring av oppgaven, 4/5 (80% 
av karakteren) går på skrivingen! Hvor bør du bruke tiden din?
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Nytt av i år:
• De første ukene blir det digitale forelesninger i form at 

interaktive forelesningsnotater.
• I forelesningstimene kommer jeg til å bruke de første 15 

min. til å gå gjennom stoffet fra de interaktive
forelesningsnotatene fra forrige forelesning. Resten av
tiden kan dere sitte og jobbe sammen på notatene for den 
nye forelesningen og spørre spørsmål når det trengs. Ha 
med laptop og hodetelefoner

• For de som lærer stoffet godt gjennom disse, trenger du ikke 
møte på forelesning de første ukene! Men bruke gjerne 
forelesningsalen og tiden til å sitte sammen for å gå gjennom de 
interaktive forelesningsnotatene. Har du ikke behov for repitisjon 
så kom 15 min, etter at forelesningen starter.

• STARTER IDAG 14-16 I STOREFY, DER KOMMER JEG 
HOVEDSAKELIG TIL Å HJELPE MED Å FÅ INTERAKTIVE 
NOTATER TIL Å FUNKE OG TA SPØRSMÅL.
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Demonstrasjon av interaktive 
forelesningsnotater…
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MERK DEG EKSTRAPOENG:

• Hvis du leverer 75% av skjemaene fra de interaktive 
forelesningsnotatene: 20 ekstrapoeng.

• Hvis du leverer alle unntatt maks 1: 40 ekstrapoeng.
• Skjemaene stenges 3 uker etter forelesningen
• Ekstrapoengene kan kun settes på en av 

innleveringene/prosjektdelene. Det betyr for f.eks. standardløpet 
at du i hovedsak trenger å gjøre 4 innleveringer skikkelig, og en 
betydelig mindre skikkelig hvis du kan legge til 40 ekstrapoeng.
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Etterhvert blir det muligens 
fullt fysiske forelesninger

Målet er å ta noen av de viktigste 
forelesningene som kommer fysisk. Dette 
kommer det nærmere beskjed om på 
semestersidene. Pass på å følge med på 
semestersidene hele tiden, det blir stadig 
lagt ut nye og viktige beskjeder, iblant 
daglig.
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Neste uke…
• Kommer det til å bli en arbeidssesjon om skriving den 

første timen av forelesningen på torsdag. Dette er 
sterkt anbefalt for å kommer igang med skriving av 
innleveringer/prosjektrapport/blogg. Dere får noen 
problemstillinger å jobbe med i små grupper og vi 
diskuterer svarene.

• Første timen av forelesningen på fredag neste uke 
blir repetisjon/diskusjonssesjon om latex for de som
trenger litt oppfriskning.

• Uken etter: første timen av forelesningen på 
torsdag blir det repetisjonssesjon om python og litt 
tips/diskusjoner om numeriske metoder for de som 
trenger litt oppfriskning.
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Nærmere info kommer på semestersidene i begynnelsen av neste uke



Tre grupper (regneverksted)
• Tirsdag 12-14:Ren standardløpgruppe, 

auditorium 209 på Astrofysisk (blir denne full, 22 
pers, bruker vi også rom 304)

• Onsdag 10-12:For standardløp: Auditorium 1, 
Kristine Bonnevie, blir om noen uker flyttet til
auditorium 209 på astrofysisk. For prosjekt: 
Auditorium 4, kjemi, hele semesteret.

• Torsdag 12-14: Kombinert standardløp/prosjekt-
regneverksted i rom auditorium 209, astrofysisk
(blir denne full, 22 pers, bruker vi også rom 304) 

Bruk gruppene 50



Jeg vi ha tilbakemelding på

• Forelesningene
• Forelesningsnotatene
• Oppgavene
• Regneverkstedene
• Kurset i sin helhet
• Ikke vœr redd for å si meninga di!
• Jeg kan ikke garantere at jeg er enig 

med deg, men ofte er jeg det.
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Kontakt meg på

frodekh@astro.uio.no

eller

((Astrofysisk institutt, 3.etasje, rom 301
(rett til venstre etter du kommer opp

trappa til 3. etasje)))
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Levering av hjemmeeksamen
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Devilry!



Diskusjonsforum og spørsmål 
og svar (også anonymt) på

PIAZZA
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KOS DEG MED KURSET!
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