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Oppgave 1

En skal observere stjernen Sirius fra Trondheim (63◦25′38′′N,

10◦23′54′′Ø). Sirius har rektascensjon α = 06h45m23.3s og dek-
linasjon δ = −16◦43′26′′. Se bort fra refraksjonen.
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a) Hvor høyt over horisonten vil stjernen st̊a p̊a det høyeste?

b) Beregn stjernens asimut A og timevinkel H ved oppgang

og nedgang.

Oppgave 2

Planckspekteret (Fν = πBν) er gitt ved

Bλ(T ) =
2hc2

λ5

1

ehc/λkT
− 1

. (1)

Med et teleskop studerer vi stjernen Vega. Dens spektrum

er svært lik spekteret fra et sort legeme med T = 9500K. Vi
tar CCD-bilder med B- og med V -filter. Anta at B-filteret har
sentrum i 440nm og bredde p̊a 98nm og V -filteret har sentrum i

550nm og bredde p̊a 89nm. Anta at ikke noe lys slipper gjennom
utenfor filterbredden og alt lys innenfor.

a) Finn tilnærmet forholdet mellom mottatt fluks i B-b̊andet
og i V -b̊andet.

b) Bruk resultatet fra a) til å bestemme Vegas farge uttrykt
som B − V . Anvend at CB−V = 0.67.
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Oppgave 3

La K og K ′ være to inertialsystemer der aksene er parallelle
og system K ′ beveger seg med hastighet v i x-retningen i forhold
til system K. Vi bruker notasjonen x0 = ct, x1 = x, x2 = y og

x3 = z og β = v/c, samt γ = (1 − β2)−1/2.

a) Skriv Lorentz-tranformasjonen som uttrykker kordinatene

til en event i system K ′ ved koordinatene til samme event
i system K.

b) En skare av parallelle plan, som alle er normale p̊a x-aksen,
beveger seg i x-retningen med lyshastigheten. I system K

er posisjonen til plan nr. n da x = ct+nb, der n = 1, 2, 3, ...,
og b er en konstant. Finn posisjonen til plan n som funksjon
av tiden i systemet K ′.

c) Skaren av plan kan oppfattes som en modell for en plan
lysbølge. Finn bølgelengden i K ′ uttrykt ved bølgelengden

i K.
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