
Sensurveiledning, eksamen AST2000, H2020

Merk at sensurveiledningen er veiledende og skal ikke følge slavisk, man bør
bruke skjønn. Er det klart at studenten har forst̊att, evt. hvis studenten har
en helt annen men riktig løsningsmetode, skal det gies poeng som tilsvarer
det niv̊aet studenten viser p̊a den gitte oppgaven.

Noen generelle regler:

• For oppgave 1: I noen oppgaver er det separat poeng for forklaring og
poeng for tall/resultat. Hvis forklaringen ikke er 100% tydelig (men
generelt god og riktig), men studenten f̊ar klart riktig tall/resultat,
kan man vurdere å gi full pott ogs̊a under forklaring og dermed p̊a
hele den deloppgaven. Oppgave 1 skal være kortsvarsoppgave, det er
dermed begrenset hvor detaljert studenten kan forklare og vi gir lett
mye poeng p̊a selve forklaringene hvis det kommer en ok forst̊aelse frem
fra de korte forklaringene.

• Vi trekker ikke for galt endelig tallsvar hvis det er helt tydelig uten tvil
at studenten har forst̊att og viser helt tydelig utregningen og mellom-
regningen som skal gjøres med tall innsatt, bare at det g̊ar litt galt i
regningen som gir tallsvaret.

• Vi trekker ikke for manglende enheter i mellomregninger.

• Det kan trekkes noen poeng eller til og med gies 0 poeng p̊a selve svaret
i en oppgave selv om det er riktig, hvis resonnementet er galt. (gjelder
spesielt oppgaver der noen poeng gies p̊a resonnementet og noen gies
p̊a selve svaret)

Totalkarakter

N̊ar veilederen under for hver oppgave har blitt brukt slik at man har en
poengsum 1-10 for hver oppgave, s̊a finner man karakteren p̊a følgende måte:

1. beregn poengsum (bruk veiledningen under) for hver deloppgave

2. beregn total poengsum for hver av oppgavene 1, 2, 3 og 4 og del p̊a
total mulig poengsum (dvs. 10 for hver deloppgave)
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3. N̊a har du en prosentandel 0-100% for hver oppgave. Gang denne med
1.4 for oppgave 1, med 2 for oppgave 2, med 1.03 for oppgave 3 og med
1.4 for oppgave 4.

4. bruk n̊a formelen:

eksamen = 0.6× oppgave1 + 0.4× oppgaveX + 0.1× oppgaveY

der oppgaveX er den oppgaven med best poengsum blant 2, 3, 4 og
oppgave Y er den andrebeste oppgaven.

5. kombiner med innleveringer:

poeng = 0.6× eksamen + 0.4× innleveringer

der innleveringer er summen av de 5 beste delt p̊a 5.

6. karakteren din finner du fra 0-39=F, 40-45=E, 46-57=D, 58-76=C, 77-
91=B, 92-100=A

Hvis du lurer p̊a hvor faktorene kom fra s̊a er den rett og slett laget slik at den
beste poengsummen for hver oppgave skal f̊a 100% p̊a den gitte oppgaven,
dvs. at det er minst en student som har f̊att 100% p̊a hver av oppgavene 1,
2, 3 og 4.

Oppgave 1A

• maks 5 poeng for selve forklaringen

• 5 poeng for riktig figur (evt. hvis to figurer skulle ha forholdsvis likt
standardavvik slik at det er lett å lese av feil s̊a kan man evt. gi
poengene ogs̊a da). Kan evt. gi disse poengene/deler av poengene ogs̊a
hvis det er helt overtydelig at studenten forst̊ar, men har helt tydelig
avlest feil/slurvet i farta. (da skal det være s̊a tydlig at alle ville være
enig om det)

• generelt: noen studenter ser visuelt p̊a graftene og velger ut de som
har “tykkest b̊and” rundt kurven uten å se p̊a tallene. Det betyr at de
har noe forst̊aelse av effekten av støyen. Gir da maks 2 poeng for “rett
svar” og opp til 3 poeng p̊a forklaring avhengig av hvor god den er.

• generelt: noen studenter oppgir tall for standardavvik som er feil,
dette i seg selv skal ikke gi trekk da vi ikke spør etter tall.
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Oppgave 1B

• 3 poeng for å innse at man skal bruke relasjonen L = 4πR2σT 4 (vi
godtar ogs̊a L ∝ R2T 4)

• 5 poeng for å bruke denne relasjonen p̊a riktig måte for å sette opp
forholdet og dermed komme frem til riktig relasjon.

• 2 poeng for tall som er riktig (innenfor godt slingringsmonn). Kan evt.
gi disse poengene/deler av poengene ogs̊a hvis det er helt overtydelig
at studenten forst̊ar, men har en regnefeil som helt klart er slurv. (da
skal det være s̊a tydlig at alle ville være enig om det)

• Andre typer resonnement/fremgangsmåter kan gi poeng avhengig av
riktigheten.

• generelt: vi gir svært lite trekk for manglende forklaring/forst̊aelse
her siden det ikke ble spurt om, maks 1 poeng for å vise svært lite
forst̊aelse.

• Argumenter av typen L ∝ Mβ gir her 0 poeng da dette er utledet
for stabile stjerner p̊a hovedserien med hydrostatisk likevekt som vi
absolutt ikke har her.

Oppgave 1C

• maks 7 poeng for selve forklaringen (hvis den er klart riktig). Hvis
studenten f̊ar noe som ikke er 0 for θ-komponenten blir det maks 2
poeng p̊a dette punktet.

• 3 poeng for tall for r som er riktig (innenfor godt slingringsmonn).
Hvis studenten viser at hen avleser tallene riktig (f.eks. oppgir x- og y-
posisjoner som gir mening, og viser hvordan hen vil regne for å komme
frem til r-verdien), men har slurvet p̊a veien og dermed f̊att feil tall,
kan det gies full pott p̊a dette punktet. MERK at hvis en ikke-null
verdi for θ-komponenten blir oppgitt s̊a er det galt resultat/tall-svar og
maks 1 poeng kan gies p̊a dette punktet.

• Regne ut posisjon i polarkoordinater, med andre ord ikke gjenkjenne at
a = r og b = 0. Gir poeng dersom r har riktig verdi (3 poeng for riktig
r), men ingen poeng for forklaring ettersom dette ikke er forst̊att.
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Oppgave 1D

• Forklaring/fremgangsmåte for beregning av vr, 3 poeng

• 2 poeng for riktig tallsvar for vr (evt. hvis helt tydelig slurvefeil eller
studenten er p̊a veldig god vei kan man gi fullt her)

• Forklaring/fremgangsmåte for beregning av vθ, 3 poeng

• 2 poeng for riktig tallsvar for vθ (evt. hvis helt tydelig slurvefeil eller
studenten er p̊a veldig god vei kan man gi fullt her)

• MERK, skal ikke gies følgefeil her for feil verdi av r fra oppgave 1C.

• generelt: mange skriver at tangensialhastighet er det samme som
vinkelhastighet og beregner da kun vinkelhastighet uten å gange med
r. Gir da maks 1 av de 3 poengene for fremgangsmåten for vθ og maks
1 av de 2 poengene for tallsvaret for vθ.

• generelt: noen kandidater finner avstanden ∆r ved å ta
√

(x0 − x1)2 + (y0 − y1)2
der de alts̊a blander x- og y-posisjoner for de to posisjonene. Dette gir
totalt 3 poeng trekk p̊a oppgaven.

Oppgave 1E

• Riktig forklaring/resonnement/utledning der det er tydelig at studen-
ten forst̊ar gir maks 7 poeng. Krever veldig lite av resonnementet her
siden oppgaven ikke spør om forklaring. Noen forst̊ar ikke at man her
beregner summen av mørk og lysende materie. Dette gir maks 2 poeng
her.

• Riktig tallsvar gir 3 poeng (evt. hvis helt tydelig slurvefeil eller stu-
denten er p̊a veldig god vei kan man gi fullt her). Mange kvadrerer her
ikke hastigheten n̊ar de setter inn for tallsvar. Gir 1 av de 3 poengene
i dette tilfellet.

Oppgave 1F

• maks 7 poeng for resonnement, maks 5 hvis faktor 2 mangler

• 3 poeng for riktig uttrykk til slutt, kun 2 poeng hvis faktor 2 mangler
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• generelt: mange skriver at F = P/A gir 2 poeng trekk i resonnement
og ingen poeng for riktig uttrykk til slutt (blir jo helt gale enheter).

• generelt: mange glemmer å dele med massen til boksen og blir dermed
ikke kvitt ρ, gir maks 2 poeng trekke p̊a hele oppgaven for dette.

Oppgave 1G

• 2 poeng for hver stjerne i riktig posisjon

• hvis stjerne i gal posisjon med fornuftig/delvis fornuftig forklaring kan
det gies 2 eller 1 poeng for den gitte stjerna.

• MERK: hvis stjerna er i riktig posisjon men forklaringen gal skal det
enda gies 2 poeng siden oppgaven kun spør om posisjon.

• mange studenter f̊ar ”avvik fra fasit” n̊ar de f̊ar en stjerne som ”har
overflatetemperatur p̊a 2500 K og energitransport skjer utelukkende
ved konveksjon”. De velger ”rød dverg”, men fasit sier ”rød kjempe”.
IKKE trekk for dette. B̊ade rød dverg og rød kjempe deler den gitte
egenskapen

• Merk at mangel av tall p̊a aksene gir betydelig poengtrekk her da vi
kun kan telle med stjernene som uten tvil er riktige, gitt at vi ikke har
tall.

Oppgave 1H

Alle 10 poengene her gies p̊a resonnementet. Et fornuftig resonnement, selv
om det kanskje ikke er nøyaktig det vi var ute etter, kan gi full pott.

Noen studenter her argumenterer f.eks. med at hvis stjerna kommer mot
oss, s̊a f̊ar fotonene større energi og dermed f̊ar vi generelt større fluks. Det
er jo galt siden det at fotonene f̊ar større energi kun betyr at de bytter til
en annen bølgelengde, ikke at fluksen (alts̊a antall fotoner) blir større, men
dette viser likevel at man forst̊ar mye av tankegangen og er fort gjort å gjøre
en slik tankefeil i eksamenssituasjonen, gir maks 2 poeng trekk for dette hvis
argumentasjonen likevel er god.
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Oppgave 1I

Her gies alle 10 poengene p̊a koden, riktig svar med alle riktige summer p̊a
riktig sted gir full pott. Bruker man f.eks. np.mean isteden for np.sum eller
ikke vektoriserer, s̊a er alt dette ok s̊a lenge koden er riktig og meningsfull
gitt det oppgaven spør om og spesifiserer.

• Noen regner standardavvik av absoluttfart og andre av hastighetskom-
ponenter, begge er greit.

• Noen bare forklarer uten å skrive hverken kode eller pseudokode, det
gies det ikke poeng for da oppgaven uttrykkelig ber om kode.

• Noen regner ut varians istedenfor standardavvik, 2 poeng trekk.

Oppgave 1J

• 5 poeng for resonnement/forklaring. Hvis studenten kun argumenterer
med høy tetthet uten å nevne temperatur eller omvendt gies maks 2
poeng her.

• 5 poeng for riktig stjerne (evt. hvis resonnementet er godt (men ikke
helt riktig) kan det gies opp til full pott hvis stjerna er riktig valgt
basert p̊a resonnementet til studenten. Men helt galt resonnement,
f.eks. høy temperatur istedenfor lav vil ikke gi poeng her hvis stjerna
med høyest temperatur faktisk er valgt.

Oppgave 1K

• 2 poeng for resonnement p̊a den stigende

• 1 poeng for riktig valg av stigende graf

• 2 poeng for resonnement p̊a den sykende

• 1 poeng for riktig valg av sykende graf

• 1 poeng for resonnement for hver av de andre to

• 1 poent for riktig svar for hver av de andre to.
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• generelt: gir maks 1 poeng trekk per figur her for å forveksle å si at
høy størrelseklasse er høy fluks (eller tilsvarende for lav), maks 2 poeng
totalt p̊a hele oppgaven.

Oppgave 1L

• 5 poeng for resonnement/forklaring

• 5 poeng for riktig galakse (evt. hvis resonnementet er godt (men ikke
helt riktig) kan det gies opp til full pott hvis galaksen er riktig valgt
basert p̊a resonnementet til studenten.

• de som kun resonnerer med størrelseklasse og ikke spektrallinje f̊ar mak-
simalt 3 poeng p̊a oppgaven. (det samme gjelder de som argumenterer
med fluks (høyden av linja) isteden for bredden)

Oppgave 1M

Alle 10 poengene her gies p̊a resonnement.

• Bare si at trykket m̊a balansere gravitasjonen uten å si at vi må ha
variasjon i trykket for å f̊a en total trykkraft som peker i motsatt retning
av tyngden gir maks 5 poeng.

• Noen bruker ideell gasslov: ρ minker mens T øker. NB. dette er ikke
hydrostatisk likevekt(vil dytte atmosfæren utover). Gir dessverre 0
poeng for dette ettersom vi spør om hydrostatisk likevekt.

• En del argumenterer hovedsaklig med at det ikke g̊ar fordi tyngdekraften
varierer oppover (eller tilsvarende argument), dette gir maksimalt 3
poeng (selv med konstant tyngdekraft trenger man en trykk-gradient,
poenget her er jo at trykket p̊a hvert punkt p̊a være større under enn
over for å kunne motvirke tyngdekraften, uansatt hva tyngdekraften
er)

Oppgave 1N

• 5 poeng for resonnement/forklaring
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• 5 poeng for riktig stjerne (evt. hvis resonnementet er meget godt (men
ikke nødvendigvis 100% riktig) kan det gies opp til full pott hvis stjerna
er riktig valgt basert p̊a resonnementet til studenten.

• Ikke bruke reaksjonsraten for CNO-syklus. Trekker 3 poeng (kan f̊a
maks 7 hvis det likevel argumenteres godt med at høyest temperatur
og kommer fram til rett stjerne)

Oppgave 1O

• 2 poeng p̊a forklaring av hvordan stjernemassen kan finnes

• 1 poeng for riktig tallsvar for stjernemassen (aksepterer slurvefeil hvis
tydelig at studenten vet hvordan finne stjernemassen)

• 1 poeng for forklaring av hvordan finne perioden

• 1 poeng for riktig tallsvar for perioden

• 2 poeng for forklaring p̊a hvordan finne vr

• 1 poeng for riktig tallsvar for vr (aksepterer slurvefeil hvis tydelig at
studenten vet hvordan finne vr)

• 2 poeng for å finne riktig masse (evt riktig resonnement/regning, ak-
septerer slurvefeil, skal ikke gi følgefeil for feil stjernemasse, periode
eller vr)

• generelt: ikke trekke fra ”peculiar velocity” n̊ar de (med DOppler-
formel) regner ut radiell banehastighet (vr som skal puttes inn i formel
for planetmasse), noe som gir altfor høy hastighet). Gi 1 av de 3
poengene for vr. Ikke trekk for sluttsvar pga følgefeil.

Oppgave 2A

Her kommer det nok til å være mange forskjellige mer eller mindre vel-
lykkede metoder p̊a å komme frem. Alt som kan gi mening og som kanskje
kunne ha g̊att i riktig retning bør det gies poeng p̊a. For de som kommer
halveis eller helt frem med metoden i løsningsforslaget s̊a gir vi poeng p̊a
følgende måte (dette kan ogs̊a være veiledende for poenggivning p̊a helt an-
dre tenkemåter/fremgangsm̊ater):
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• 2 poeng for å finne overflatetemperatur

• 2 poeng for å finne massen fra masse/temperatur-relasjonen

• 2 poeng for å finne luminositeten fra massen

• 2 poeng for å innse at man kan bruke formelen for størrelseklasser og
f̊a inn luminositeten i denne sammenhemgem

• 2 poeng for å innse at man kan bruke sola og komme frem til riktig
avstand

• Noen bruker overflatetemperaturen og leser av p̊a HR-diagrammet for
å finne absolutt størrelseklasse og p̊a den måten finner avstand. Dette
gir totalt 8 poeng siden det er riktig men veldig unøyaktig da hov-
edserieb̊andet er veldig bredt. Hvis noen i tillegg p̊apeker at det er
unøyaktig gir vi 9 poeng.

Oppgave 2B

• 2 poeng for å finne vinkelforflytning i x- og y-retning og derav total
vinkelforlytning

• 2 poeng for å bruke liten-vinkel-formel til å finne fysisk forflytning

• 2 poeng for å finne riktig tangensiell hastighet p̊a denne måten

• 2 poeng for å forst̊a at man kan bruke Doppler-effekt til å finne radiell
hastighet

• 2 poeng for å finne riktig radiell hastighet

Oppgave 2C

Her kommer det nok til å være mange forskjellige mer eller mindre vel-
lykkede metoder p̊a å komme frem. Alt som kan gi mening og som kanskje
kunne ha g̊att i riktig retning bør det gies poeng p̊a. For de som kommer
halveis eller helt frem med metoden i løsningsforslaget s̊a gir vi poeng p̊a
følgende måte (dette kan ogs̊a være veiledende for poenggivning p̊a helt an-
dre tenkemåter/fremgangsm̊ater):
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• 2 poeng for å innse at figurene tilsvarer aphel og perihel

• 2 poeng for å finne vinkelavstander og derav fysiske avstand til aphel
og perihel

• 2 poeng for å finne riktig a fra disse (evt. hvis utvilsomt riktig tenkem̊ate
men slurv med tall kan vi gi full pott ved feil tallsvar)

• 1 poeng for å finne riktig e (evt. hvis utvilsomt riktig tenkem̊ate men
slurv med tall kan vi gi full pott ved feil tallsvar)

• 2 poeng for å finne riktig verdi for spinn (evt. hvis utvilsomt riktig
tenkem̊ate men slurv med tall kan vi gi full pott ved feil tallsvar)

• 1 poeng for å sette dette sammen til å finne riktig masse

Oppgave 2D

• 2 poeng for å innse at 10−3 sekunder er egentidsintervall

• 2 poeng for å innse at ∆τ = ∆s

• 2 poeng for å sette dette lik Schwarzschild-avstanden

• 2 poeng for å finne riktig ∆φ og ∆r her samt å innse at r skal taes i
perihel.

• 2 poeng for å komme frem til riktig tallsvar (og derav regne riktig med
enheter i 2M/r

Oppgave 2E

• 2 poeng for å innse at ∆τ = 0 eller ∆s = 0 (evt. bruke uttrykket fra
del 2E for lys og sette L/m = 0 der)

• 2 poeng for å sette opp en riktig sammenheng mellom ∆t og ∆r

• 4 poeng for å sette opp riktig integral med riktige integralgrenser

• 2 poeng for å finne løse integralet (ikke s̊a viktig om tallsvaret blir
korrekt)
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Oppgave 3A

Det gies ikke poeng for bruk av ∆t = γ∆t′ eller liknende.

• 5 poeng for å sette opp riktig ∆s = ∆s′

• 5 poeng for å finne riktig tidsintervall fra dette

Oppgave 3B

Det gies ikke poeng for bruk av L = γL′ eller liknende. Hvis oppgaven løses
slik som i løsningsforslaget:

• 5 poeng for å innse hvordan det skal løses og gjøres

• 5 poeng for å finne riktig avstand fra dette

Hvis isteden bruk av tidromsavstand:

• 5 poeng for å sette opp riktig ∆s = ∆s′

• 5 poeng for å finne riktig avstand fra dette

Oppgave 3C

Vi begynner med 10 poeng. Vi tillater ogs̊a at et x- eller t-koordinat er feil
(se definisjon av feil under). Fra andre feil av, s̊a trekker vi et poeng for hver
x- eller t-koordinat som er feil eller manglende, helt til vi evt. n̊ar 0 poeng
(g̊ar ikke under det). Et x- eller t-koordinat er feil hvis

• Et koordinat som er ukjent blir oppgitt med galt tall (hvis tallet derimot
er riktig selv om det st̊ar som U i fasiten, s̊a trekker vi selvfølgelig ikke)

• Et koordinat som er kjent og st̊ar oppgitt med tall i fasiten blir oppgitt
som ukjent eller blir oppgitt med galt tall

Oppgave 3D

• 4 poeng for å sette opp riktig ∆s = ∆s′ for et av tidromsavstandene

• 3 poeng for å komme frem til riktig tC (med pluss/minus-løsning) for
denne avstanden
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• 2 poeng for å sette opp riktig ∆s = ∆s′ for den andre av tidromsavs-
tandene

• 1 poeng for å komme frem til riktig tC (med pluss/minus-løsning) for
denne andre avstanden. (gir ikke poeng for å komme frem til riktig tC
fra de to løsningene)

Oppgave 3E

• 1 poeng for å komme frem til riktig uttrykk for Vµ

• 1 poeng for å komme frem til riktig uttrykk for Pµ

• 2 poeng for riktige tall for Vµ for tog1

• 2 poeng for riktige tall for Pµ for tog1

• 2 poeng for riktige tall for Vµ for tog2 (kun 1 hvis ikke minustegn)

• 2 poeng for riktige tall for Pµ for tog2 (kun 1 hvis ikke minustegn)

Oppgave 3F

Her er det minst to m̊ater å gjøre det p̊a, (1) først transformere hastighet-4-
vektor og deretter finne bevegelsemengde-4-vektor (slik som i løsningsforslag)
eller (2) transformere begge størrelser med matriser

• 8 poeng for å gjennomføre minst en Lorentztransformasjon med 4-
vektorer riktig, her gies 2 av poengene for å sette opp vektorer og
matriser mer eller mindre riktig og 6 av poengene for å sette riktige
størrelser inn i vektorer og matriser. Om ikke man kommer helt frem
til slutt-uttrykkene s̊a kan man likevel f̊a 8 poeng hvis alt er satt opp
helt riktig bare at man ikke har helt kommet frem til de rette likningene
til slutt.

• 2 poeng for å f̊a riktige tall.
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Oppgave 4A

• 3 poeng for å lese av perioden riktig (innenfor slingringsmonn)

• 3 poeng for å finne riktig MV

• 2 poeng for å innse at man kan bruke sammenhengen mellom tilsynela-
tende og absolutt størrelseklasse med avstand

• 2 poeng for riktig avstand

Oppgave 4B

• 2 poeng for å innse at man skal bruke L = 4πR2σT 4

• 2 poeng for riktig forhold mellom radiene uttryk ved forhold mellom
luminositeter

• 2 poeng for å innse at man skal bruke formel for forskjell mellom
tilsynelatende størrelseklasser

• 2 poeng for å finne riktig forhold mellom luminositeter med denne
formelen

• 2 poeng for riktig tall for forholdet mellom radiene.

• Noen setter opp (utsendt?) fluks F1 og F2 for de to forskjellige radiene,
men setter at luminositeten er lik i begge tilfeller og dermed forkortes
i uttrykkes for m1 −m2. Dette blir helt feil tankegang, temperaturen
er konstant og dermed er utsendt fluks hele tiden den samme. Det er
luminositeten som endrer seg fordi radien endrer seg. Dette medfører at
motatt fluks endrer seg og dermed ogs̊a tilsynelatende størrelseklasse.
Kan gi maks 3 poeng her for å s̊avidt være inne p̊a noe, selv om dette
helt tilfeldigvis gir riktig tallsvar.

Oppgave 4C

• 8 poeng for å forst̊a hva som skal gjøres og forklare det godt slik at det
er helt tydelig at studenten forst̊ar hvorfor det løses p̊a denne m̊aten.

• 2 poeng for tallsvar
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Oppgave 4D

• 7 poeng for riktig svar

• 3 poeng for forklaringen

• for de som ikke har temperaturen fra 4C gies det poeng etter hvor godt
de forklarer og viser at de forst̊ar tenkemåten. Noen gjengir her fra
forelesningsnotatene grensene T6 = 15 etc., dette gir ikke full pott da
vi ikke kan vite om de forst̊ar at dette tilsvarer 106K n̊ar de ikke har
noen tall å g̊a utifra.

Oppgave 4E

• 5 poeng for riktig tenkemåte, dvs. setter opp 4-vektorer symbolsk riktig

• 5 poeng for 4-vektorer med riktige tall og enheter (som skal være i kg
slik som spesifisert i oppgave). Hvis det kun settes opp 4-vektorer med
riktige tall og enheter her s̊a gies det 10 poeng selv uten forklaring.

Oppgave 4F

• 5 poeng for å innse at man skal bruke skalarproduktet

• 3 poeng for å summere 4-vektorene p̊a riktig m̊ate

• 2 poeng for å sette opp og regne riktig med skalarproduktet (tidsdel
minus romdel). Blir ikke trekk for galt tallsvar hvis det er tydelig at
studenten forst̊ar hvordan det skal regnes

• andre måter å regne dette p̊a kan ogs̊a gi poeng, s̊a lenge det er riktig,
trenger ikke nødvendigvis bruke skalarproduktet for å komme frem her
selv om det er den enkleste m̊aten. Merk at mange her har brukt feil
fremgangsmåte men likevel f̊att tall som stemmer med løsningsfilene
siden forskjellen med det riktige svaret er mange siffer bak (den rel-
ativistiske korreksjonen her er svært liten). Det er kun n̊ar man har
brukt en gyldig fremgangsm̊ate at det blir gitt poeng.
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Oppgave 4G

• 5 poeng for å innse hvilket uttrykk som skal brukes

• 3 poeng for å sette inn riktige tall, dvs. gjøre om M til meter p̊a riktig
måte og bruke riktig v

• 2 poeng for å sette opp utregning riktig og å riktig tall.

Oppgave 4H

• 2 poeng for å innse at ∆τ = ∆s der ∆τ er tidsintervall p̊a klokka p̊a
G1

• 2 poeng for å sette dette lik Schwarzschild-tidromsavstanden

• 2 poeng for å innse at ∆φ = 0, at ∆t er langt-vekk-tidsintervallet og
at ∆r er forflytning i r-retning i løpet av dette tidsintervallet.

• 2 poeng for å innse at man kan finne ∆t fra uttrykket for E/m

• 2 poeng for å komme frem til riktig integral.
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