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1 Leksjon 2: Keplers lover og Newtons gravitasjons lov

(NASA) (nettstedet viser «current position of the ISS»)
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Den Internasjonale Romstasjonen (ISS) har en utvendig “lift” (en regulerbar arm) som gjør astronauten i
stand til å utføre vedlikeholdsarbeid på utsiden av romstasjonen. Denne armen kom på plass 29 måneder etter
Columbia ulykken. På bildet ser vi astronauten Stephen Robinson (STS-114) august 2005, Han er i fritt fall
rundt Jorden, vil av den grunn ikke føle sin egen tyngde. Legg merke til at himmelen er sort og den tynne
atmosfæren er blå.

Figur viser 6 ulike baner et legeme kan følge (Aktivitet 7) Animasjon 4.7)
http://bcs.whfreeman.com/universe9e/
•
•
•
•
•

Den universelle gravitasjonsloven er årsaken til at planene ikke faller ned på Solen eller at Månen
faller ned på Jorden
Banene A, B, og C ikke tilstrekkelig horisontal hastighet til å unnslippe fra Jordens overflate.
Legemene som følger banene D, E og F har den nødvendige hastigheten til å unngå sammenstøt med
Jorden.
Bane E “matcher” en sirkulær kurve rundt Jorden.
Det er romfartøyets hastighet som bestemmer hvilken bane fartøyet skal følge.
Planetene fikk sin hastighet for 4,56 milliarder år siden, det var på den tiden solsystemet ble dannet.
Siden den tiden har de kretset rundt i sin bane.

Bane E i figuren viser en sirkulær bane til en satellitt som faller rundt Jorden. Newtons lover gir farten
i banene når radien i banen og Jordens masse er kjent:
27. januar klokken 08:57:56 (GMT) hadde ISS banefarten 7689,43 m/s og høyden over bakken lik
379,86 km
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Beregningene viser at banefarten er i overensstemmelse med målt verdi 27. januar 2012
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Oppgave: Gå inn på ISS sidene og finn hvor romstasjonen er i dette øyeblikket
Vi skal i avsnitt 1.2 se nærme på denne formelen.

1.1

Planetsystemet

Mars, Jupiter, ...

Venus eller Merkur
Elongasjonen
Jorden
Solen

Jupiter i opposisjon

Venus i indre
konjunksjon

Venus i ytre konjunksjon
Jupiter i konjunksjon
(samstilling)

Legg merke til at i denne figuren ser vi ned på solsystemet fra et punkt som ligger langt over den nordlige
himmelkula. Elongasjon er vinkelavstanden mellom planeten og Sola sett fra Jorda. Figuren viser banen
til Merkur eller Venus. Begge disse planetene har en begrenset elongasjon (ca. 45 grader), de vil av den
grunn alltid være i nærheten av Sola, enten som morgenstjerne (vestlig elongasjon) eller som aftenstjerne
(østlig elongasjon). De ytre planeten kan være både i konjunksjon og i opposisjon. I opposisjon ligger
Jorden mellom planeten og Sola, og på linje. I konjunksjon ligger planeten og Sola på samme sted på
himmelen, da ligger mellom Jorden og planeten. I opposisjon kan de ytre planetene observeres om natten, de
er «stjerner» som vandre mellom stjernene
Copernicus forstod at Merkur og Venus (de indre planeter) gikk i bane rundt Solen innenfor Jordbanen fordi
disse planetene alltid ble observert i nærheten av Solen. De andre synlige planetene ble observert om natten i
stor avstand fra horisonten på et tidspunkt solen var langt under horisonten. Når det skjer må Jorden ligge
innenfor planetene Mars, Jupiter og Saturn. Copernicus forstod at de disse tre planeten måtte ligge på utsiden
av Jorden i forhold til Solen. Disse ble kalt de ytre planeter. De andre planetene Uranus og Neptun ble først
observert etter teleskopet ble oppdaget i 1610, disse er også ytre planeter.
Oppgave: Benytt Starry Night (SkyMap) og undersøk hvordan planetene står i forhold til Sola
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1.2

Retrograd bevegelse – Litt historie

Starry Night ("Favourite/Solar System/Inner Planets/Mars Retrograde")
Bildet viser at Mars beveger seg forbi tre stjernebilder (Dyrekretsen (”Zodiac”) fra Cancer (Krepsen) til Leo
(Løven) og til Virgo (Jomfruen)) i perioden fra oktober 2011 til august 2012. I stjernebildet Løven vil
planeten foreta en retrograd bevegelse (Aktivitet 1) (Animasjon 4.2 Marsbanen på himmelkula), den
beveger seg fra øst mot vest i perioden fra 1. februar til 1. april 2012 (fra venstre mot høyre i figuren).
Animasjonen 4.2 viser at planeten Mars ikke har konstant fart på himmelen. Planten beveger seg
tilsynelatende raskere fra første oktober (2011) til første desember samme år enn fra første desember 2011 til
første februar 2012.
Planeten Mars beveger seg (i motsetning til Sol og Månen) fram og tilbake mellom stjernene. Planet på gresk
betyr: “å vandre fram og tilbake”. Tycho Brahe og Johannes Kepler var de første som observerte marsbanen
systematisk på himmelen med tilstrekkelig nøyaktighet, observasjonene ført til Keplers lover.

1.3

Den Ptolemeiske universmodell og den retrograde bevegelsen
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Figuren (Aktivitet 2) (Animasjon 4.3A) viser det Ptolemeiske sirkelsystemet (uttales: ”tolemeiske”) 140
etter Kristus. Sentrum av episykelen beveger seg på omkretsen til en annen sirkel (deferenten). Planeten har
en sirkelbevegelse rundt sentrum av episykelen samtidig som sentrum av episykelen går i en sirkelbane rundt
Jorden. Denne modellen forklarer både den østlige og den vestlige bevegelsen. Når planten befinner seg
innenfor different sirkelen er bevegelsen retrograd.
Sirkelsystemet til Ptolemaios ble et komplisert system. Hans beregninger ble samlet i 13 bøker. Samlingen
ble kalt Almagest. Almagest ble kalt ”bibelen til oldtidens astronomer”, den ble en suksess. Teorien kunne
forklare og forutsi bevegelsen til planetene og den stod ”spikret” fast i over 1000 år. Systemet eller
modellen til Ptolemaios baserte seg ikke på grunnleggende prinsipper, kun på observasjoner. Etter
hvert som nye observasjoner strømmet på måtte modellen korrigeres. Det var mange som hevdet at systemet
til Ptolemaios ble for komplisert. Naturen må være bygd opp på en enklere måte hevdet de. Det er en regel
som kalles på engelsk ”Occam razor”. På norsk kan vi si at denne regelen utrykker følgende: ”Noe må være
galt dersom forklaringen blir veldig komplisert”.

1.4

”Revolusjonen på himmelkula” av Kopernikus (1543)

Kopernikus fant også den relative størrelsen på planetbanene, se tabellen under (side 8). Han fant også at
banehastigheten for de ytre planetene varierte både i størrelse og retning (retrograd bevegelse). Han var
derfor nødt til å innføre en liten episykel for hver av de tre ytre planetene. Han samlet sine ideer og
beregninger i en bok han kalte (på norsk): ”Revolusjon på himmelkula”, den ble publisert i 1543 (samme året
som Kopernikus døde). Kopernikus fikk ikke gjennomslag for sine beregninger. Den katolske kirken forbød
boken 1616, den ble først frigjort i 1835. Det er viktig å være klar over at det heliosentriske universmodellen
kun er en teori (hypotese), teorien må undersøkes nærmere. Det var Tycho Brahe, Kepler, Galilei og Newton
som fullførte dette arbeidet.

1.5

Nicolaus Kopernikus (1473-1543) og den heliosentriske universmodellen

Kopernikus var den første personen som beskrev det heliosentriske verdensbilde i detalj, men han var ikke
den første som kom tenkte denne tanken at Solen måtte være i sentrum og planetene i baner rundt Solen. Den
greske astronomen Aristarkos i det 3. århundre f. Kr. var opptatt av relativ bevegelse mellom to systemer: for
en observatør vil en fotgjenger bevege seg bakover i forhold til hesten dersom hesten går fortere enn
fotgjengeren. Aristarkos tok utgangspunkt i relativ bevegelse mellom to systemer og tenkte at den
heliosentriske modellen kunne forklare den retrograde bevegelsen. Jorden og Mars for eksempel hadde
forskjellig hastighet i forhold til hverandre.
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Den heliosentriske modellen (Aktivitet 3) (Animasjon 4.4A) på bildet forklarer den retrograde bevegelsen. I
den heliosentriske modellen går Jorden og de andre planetene i baner rundt Solen. Jorden beveger seg
raskere rundt Solen enn Mars. Bilde viser Mars vil bevege seg “bakover” på himmelen mellom stjernene fra
punktet 4 til punktet 6.
Den heliosentriske modellen forenkler sirkelsystemet til Ptolemy, antall sirkler ble dramatisk redusert når
Solen ble plassert i sentrum.
Det tok nesten 2000 år før den heliosentriske modellen ble allment akseptert, en av grunnene kan være at
Jordens bevegelse rundt Solen ikke oppleves i det daglige, Jorden er tilsynelatende i ro og i sentrum av
universet.

1.6

Kopernikus formelen for de to innerste planetene, utledningen er ikke pensum

Den synodiske perioden (S) for de to indre planetene varer fra en konjunksjon til den neste. Den sideriske
perioden (P) for en planet er tiden det tar planeten å rotere i sin bane en gang i forhold til stjerne. Fra Jorden
er det mulig å observere den synodiske perioden. Den sideriske perioden for planeten kan vi beregne når
Jordens sideriske periode (E) er kjent. Kopernikus fant et uttrykk som ”knytter” de tre periodene sammen.

Utledning av Kopernikus formelen, gjelder for de to innerste planetene.
1

1

P

E



1
S

6

Figuren viser posisjonen av Sol, planet (de indre) og Jorden etter en synodisk periode (Aktivitet 4)
(Animasjon 4.5)
Vinkelen den indre planeten tilbakelegger fra den ene konjunksjonen til den andre gis symbolet: S
Denne vinkelen må nødvendigvis bli større enn 360 grader fordi Jorden beveger seg vinkelen E i sin bane i
løpet av planetens synodiske periode. Vi kan derfor sette opp følgende likning:
S

E  360

Jorden og planetene går med forskjellig vinkelhastighet i banen. Legg merke til at vinkelhastigheten er
tilbakelagt vinkel delt på tiden det tar å tilbakelegge vinkelen.
Jordens gjennomsnittlige vinkelhastighet i sin bane rundt Solen er:
E

360
E

Planetens gjennomsnittlige vinkelhastighet i sin bane rundt Solen er:
P

360
P

I løpet av planetens synodiske omløpstid tilbakelegger Jorden vinkelen:

E

 ES

360
E

S

I løpet av den synodiske omløpstiden tilbakelegger planeten vinkelen:

7

S

360

 P S

P

S

Ved innsetting får vi:
360
P

360

S

E

S  360

Vi dividerer på begge sider med både 360 og S, da får vi:
1

1

P

E



1
S

For de ytre planetene gjelder formelen:

1

1

P

E



1
S

Kopernikus observerte den synodiske perioden og beregnet seg fram til den sideriske perioden. Han fant
også plantenes avstand i forhold til Jorden

Planet
Merkur
Venus
Jord
Mars
Jupiter
Saturn

1.7

Synodisk periode
(dager)

Siderisk periode
(dager)
116 0,24 år eller 88 dager
584 0,62 år eller 225 dager
780
399
379

Avstand
(AU)

1
1,9
11,9
29,5

0,38
0,72
1
1,52
5,22
9,07

Tycho Brahe (1546-1601) og den nye stjernen i Kassiopeia (1572)

11. November 1572 skjedde det en stor begivenhet på himmelen, en klar stjerne viste seg plutselig i stjerne
bildet Kassiopeia. Den lyste sterkere enn Venus og 18 måneder senere forsvant den. Denne begivenheten
førte til at de gamle ideene om at himmelen er permanent og uforanderlig (Platon og Aristoteles) ble tatt opp
til diskusjon. Det var denne oppdagelsen som førte til at Kongen av Danmark gav penger til et nytt
observatorium på øya Ven. Tycho Brahe forsøkte å bekrefte teorien til Kopernikus ved å måle parallakseskift
for stjernene i løpet av Jordens sideriske periode, han fant ikke det han søkte etter og var derfor fortsatt
overbevist om at Jorden måtte være sentrum i universet og Solen i bane rundt Jorden. Tycho Brahe kom fram
til at planetene gikk rundt Solen, altså et skritt i riktig retning. I ettertid vet vi at det var fysisk umulig for
Tycho Brahe å finne det parallakseskiftet han søkte etter fordi øyets oppløsningsevne er for lite, teleskopet
var ennå ikke oppfunnet. De første nøyaktige stjerneparallakser ble utført først i 1838 (Bessel: 61 Cygni),
disse var mindre enn ett buesekund (0,78”). Fra 1576 til 1597 målte Tycho Brahe planetposisjoner med en
nøyaktighet på omtrent ett bueminutt, bedre posisjonsbestemmelser uten teleskop er det ikke mulig å oppnå.
I disse store datamengdene til Tycho lå sannheten om hvordan planetene beveget seg i rommet.
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Et maleri av Tycho Brahe (1546–1601) som observatør på Uraniborg observatoriet på Ven
Hans observasjoner var av avgjørende betydning for utviklingen av astronomien etter hans død.

1.8

Keplers lover

Personen som fant sannheten om plantbevegelsene var Johannes Kepler (1571-1630), en tysk matematiker
som ble T Brahes assistent i 1600, ett år før den store astronomen døde. Kepler benyttet
observasjonsmaterialet til Tycho Brahe.
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Keplers 1. lov: Ellipseloven.

(Tegn en ny figur)
Figuren viser hvordan vi kan konstruere en ellipse (Aktivitet 5)

Kepler tok først utgangspunkt sirkulære plantbaner, han fant at nesten alle målepunktene til Tycho var i
overensstemmelsen med den sirkulære banemodellen til Kopernikus og Ptolemaios. Kepler satte fokus på
Mars og fant to målepunkter som stemte dårlig, disse målepunktene hadde et avvik på 8 bueminutter,
betydelig større enn usikkerheten i målingene til Tycho. Disse punktene førte til at Kepler gikk over til
ellipsemodellen for planetbanene. De to nevnte målepunktene “falt på plass”, datapunktene til Tycho Brahe
stemte overens med ellipsemodellen.
Det er viktig å være klar over at Keplers lover beskriver naturen, de er ikke fysiske lover. Fysikken
bak Keplers lover var det Newton som fant.
På denne tiden var sirkelen den mest harmoniske og den perfekte geometriske figur, det var derfor veldig
radikalt å påstå at planetene gikk i ellipsebaner og ikke i sirkelbaner. De fleste astronomene på den tiden
trodde at dersom Gud oppholder seg i himmelen blant stjerner og planeter vil planetbanene også være
perfekte, deres baner vil være sirkler.
En ellipse kan ha forskjellig eksentrisitet. Sirkelen har eksentrisiteten lik null (e=0). Pluto ellipsen har
eksentrisitet på 0,250. En rett linje har eksentrisitet lik en. Mars er den planeten utenfor Jorden som har størst
eksentrisitet (e=0,094), denne planeten hadde en bane som avvek mest fra sirkelen. Det var kanskje ikke
tilfeldig at Kepler brukte posisjonsmålingene for Mars på jakten etter bekrivelsen av plantbanene. Han valgte
den planten som hadde størst eksentrisitet, et godt valg. Det kan tenkes at Tycho Brahe hadde «en finger
med» i denne sammenheng.
Avstanden mellom brennpunktene (eng: ”focus”) er 2ae, der a er ellipsens store halvakse (eng: semimajor
axis). Lengden av tråden som er festet i de to brennpunktene er 2a. b i formelen under er lengden av lille
halvakse. Ellipsen lille akse står normalt på hoved aksen og skjærer den midt mellom brennpunktene. (Tegn
en ny figur som er i samsvar med teksten i dette avsnittet)
Jordens eksentrisitet er relativt liten (e = 0,017), det vil si at Jordens bane er nesten sirkulær.
b

a 1  e

2

b

2

AU  1  0.017

99.99% AU

Det vil si at ellipsens store akse (a) er nesten lik ellipsen lille akse (b)
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Keplers 2. lov: Flate loven (Aktivitet 6) (Animasjon 4.6)

Planetbanen er en ellipsebane (Keplers 1. lov) med Solen i det ene brennpunktet. Planeten beveger seg
raskest når avstanden til Solen er minst, dette punktet kalles for perihelion. Hastigheten i banen er minst når
avstanden er størst, dette punktet kalles for aphelion. Vi tenker oss en imaginær linje som gjennom planeten
og Solen, denne linjen “feier” over samme areal i samme tidsintervall. Det tar like lang tid for planeten å
bevege seg fra A til B som fra C til D. De to brune flater på figuren har samme størrelse. Denne loven kalles
også for flate loven. Kepler publiserte de to første lovene i boken “The New Astronomy” i 1609.
Keplers 3. lov: periode/avstandsloven

2

P

a

3

Den sideriske perioden (P) kvadrert er lik ellipsen halve akse (a) opphøyet i tredje potens.
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1.9

Galileo Galilei tok i bruk teleskopet i 1609, han startet en vitenskapelig reevolusjon

Galileo Galilei (1564–1642) så et syn for øye som ingen tidligere hadde drømt om

Observasjon av faser på Venus (Aktivitet 8)
Galilei (1609) var den første som rettet teleskopet mot himmelen og observerte viktige hendelser på Venus.
Han fant faser på Venus, en observasjon som styrket den heliosentriske universmodellen.

Bildene viser en sammenheng mellom fasene på Venus og planetens vinkeldiameter (enhet buesekund, se
leksjon 1: Avstander i Universet). (Gradetegnet må erstattes med symbolet for et buesekund: “)
Venus har størst vinkeldiameter i ”crescent”-fasen og minst diameter i ”gibbous”-fasen (nesten full).
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Figuren vise at den heliosentriske modellen kan forklare fasene på Venus
Venus viste faser av samme karakter som på Månen. Galilei la også merke til at vinkelstørrelsen for Venus
var avhengig av fasene. Venus var liten i “gibbous” fasen og størst “crescent” fasen
Denne observasjonen var uforenelig med den Ptolemeiske universmodellen, forenlig med universmodellen
til Kopernikus

Figuren viser Venus i den Ptolemeiske universmodellen
Modellen viser at Venus sees alltid i nærheten av Solen på himmelen. Modellen antar at Solens deferent og
episykel for Venus har samme vinkelhastighet. Solen, Jorden og sentrum av episykelen vil alltid ligger på
linje (stiplet linje). I denne modellen vil en observatør på Jorden aldri se Venus mer enn 50% belyst. I
posisjonene a og c er Venus i ny fase. I posisjonene b og d er Venus i “crescent” fasen.
Denne modellen kan ikke forklare “gibbous” fasen som Galilei observerte fordi den aldri kom bak Solen sett
fra Jorden. Modellen til Ptolemaios må være feil mente Galilei.

13

Observasjoner av måner rundt Jupiter
Han fant (1610) fire måner som beveget seg i forhold til Jupiter (et kopernikansk solsystem i miniatyr).

Bildet (UiA/TP) viser Jupiter og de fire galileiske måner: Ganymede, Io, Europa og Callisto (fra venste mot
høyre). Bildet er tatt 11. mai 2006 klokken 00h24m24s. (Meade10”/Canon EOS 20D, ISO 1600, lukketid 1
sek). Går vi ett døgn fram, vil rekkefølgen være: Io, Europa, Ganymede og Callisto (fra venstre mot høyre).
Andre observasjoner
Han oppdaget kratre (fjell) på Månen og mørke flekker på Solen. Han så ringen rundt Saturn og at
Melkeveien var fylt av en ufattelig mengde stjerner. Hans oppdagelser var starten på en vitenskapelig
revolusjon som for alltid har endret vår oppfatning av vår plass i universet.
Oppdagelsene til Galileo var i strid med gjeldende opinion på den tiden. Den katolske kirken i Roma satte
Galileo i husarrest (1633) og ble dermed isolert fra omverden, han fikk ikke lov til å rokke ved den
geosentriske universmodellen. Fra 1930 ble Kelpers lærebok om det kopernikanske systemet benyttet som
pensum ved av mange universiteter i Europa, det kan tyde på den heliosentriske modellen ble akseptert av
mange.

Det internasjonale astronomiåret 2009
I 2009 markerte astronomer disse begivenhetene. Det var 400 år siden Galileo rettet teleskopet mot
himmelen. I den anledning bygde Universitetet i Agder et nytt observatorium på taket av realfagsbygget.
Universitetet arrangerte i samarbeid med Astronomiforeningen i Agder en astronomisk utstilling. Bildene
fikk en fin utstillingsplass like ved Kristiansand Gjestehavn. I dag kan bildene sees på veggene i
realfagbygget på Gimlemoen.
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1.10 Newtons universelle gravitasjons lov

Isaac Newton (1642–1727) (National Portrait Gallery, London)

Det er viktig å legge merke til her at modellene til Ptolemaios, Kopernikus og Kepler et resultat av prøving
og feiling. De justerte sine modeller slik at de passet til observasjonene. Newton tenkte helt nytt, han fant ut
at årsaken til akselerasjonen var en kraft og at et legeme kunne fortsette med konstant fart uten at det virket
krefter på legemet. Han forstod også at en kraft kunne aldri opptre alene, den har alltid en motkraft som
virker på et annet system. Disse lovene ble utviklet eksperimentelt. Newton beviste at Keplers 3. lov var en
logisk følge av bevegelseslovene. Det betyr at Keplers lover var ikke bare en beskrivelse av
plantebevegelsene med en direkte konsekvens av bevegelseslikningene. Newtons lover beskriver meget
nøyaktig legemers bevegelse her på Jorden og bevegelsen av legemer i verdensrommet. Newton konkluderte
med at der måtte være en kraft som holdt planetene i sin bane rundt Solen ellers ville planetene følge en rett
linje og forsvinne. Månen har tilnærmet konstant fart i sin bane rundt Jorden, Månen har akselerasjon fordi
Månen endrer retning i rommet (følger tilnærmet en sirkelbane rundt Jorden). Det er viktig å være klar over
at et legeme har akselerasjon når legemet skifter retning.
Isaac Newtons tre bevegelseslover gjelder på Jorden og i rommet, under forutsetning at referansesystemet
ikke har akselerasjon

Newtons lover på matematisk form
Newtons 1. lov (treghetsloven)

F

0

Newtons 2. lov (loven om kraft og akselerasjonsloven)

F

m a

Newtons 3. lov (loven om kraft og motkraft)

F1

F2
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Newtons universelle gravitasjons lov

Figuren viser en baneanalogi:
a) Det er en kraft som opprettholder ballens sirkulære bevegelse, denne kraften har en retning mot hånden.
c) Newton så at den kraften som holder planetene i sin bane rundt Solen har retning inn mot Solen. Denne
tiltrekningskraften kalte Newton for gravitasjonskraften. Newton hadde en mistanke om at kraften som holdt
planeten i sin bane var den samme som akselererte et eple som falt til mot Jordens overflate.
b) Dersom radien i den sirkulære banen øker og ballen i a) gis mindre fart i banen, da vil kraften på ballen bli
mindre.
(d) Det samme vil skje når en planet beveger seg med liten fart, gravitasjonskraften blir mindre.
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1.11 Planetenes bane akselerasjon

a=8

F

b=5

v

Sol

aphelion

perihelion
v

F
Jord

a e = 6,2
e = 0,78

SmartSketch uia/tp
Planeten akselerer når vinkelen mellom kraften (F) og farten (v) er mindre enn 90 grader

1.12 Newtons generalisering Keplers 3. lov
SI-konstanten i Keplers 3. lov
Vi har tidligere i denne leksjonen benytter formelen v

GM
, vi fant banefarten for ISS.
r

Vi skal ta utgangspunkt i uttykket for banefarten og finne Keplers 3. lov når enheten for perioden og
baneradien er henholdsvis sekund og meter.
Når banefarten er konstant kan vi benytte utrykket v

2  r

.

P

Vi har nå to uttrykk for banefarten, disse settes lik hverandre (Aktivitet 10), kvadrer og vi får:

2

P

 4  2  3

 r
 GM 

P

2

kJord r

3

kJord

2
 14 s

3

9.903 10

m

Newtons gravitasjon lov
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Vi benytter formelen v

GM
, likningen kvadreres, dividerer med radien (r) og multipliserer med
r

massen (m) på begge sider av likhetstegnet. Da vi får et uttrykk som viser at årsaken til
sentripetalkraften er gravitasjonskraften.

F

m v
r

2

G

M m
r

2

Newton generaliserte Kelpers 3. lov

v2
F

Sol/stjerne

r2

r1

Planet/stjerne

F
x
cm

m1

m2

v1
a = r1 + r2

Figuren viser at planten og stjernen ligger på samme linje (Newtons 3. lov) og at de to himmellegemer
roterer rundt felles tyngdepunktet (cm). Planetens masse er mye mindre enn stjernemassen, tyngdepunktet vil
av den grunn ligge et sted inne i stjernen, systemet er et heliosentrisk system (Aktivitet 11).

Solens sentrum roterer rundt felles tyngdepunkt, radien i denne rotasjon sirkelen er:

r1

m2
m2  m1

Radien (21 % av Solens radius) i Solens rotasjonssirkel når planeten er Jupiter:
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a

8

RSol  6.96  10 m

30

M 0  1.989 10 kg

a M Ju
r1 
M 0  M Ju

a  AU
5

r1  1.427 10 km

27

M Ju  1.899 10 kg
r1  0.205RSol

Hvordan finner vi denne formelen?

Avstanden mellom m1 og m2 er:

a

r1  r2.

De to massene er i likevekt når:

Vi bruker disse to likningene og eliminerer r2, da får vi r1

m1 r1

m2 r2

a m2
m1  m2

Newtons generalisering av Keplers 3. lov tar utgangspunkt sentripetalkraften er lik gravitasjonskraften:
2
m1  v1
r1

G

m1  m2
a

2

Skal vi komme videre må vi fjerne både Solen banefart og Solens baneradius

Vi benytter likningen:

v1

2   r1
P

Vi innfører uttrykket for banefarten for Solen og uttykket for radien i Solens rotasjonssirkel og vi får:

2
P

 4  2  3
a
Gm1  m2



Newton vise at denne formelen gjelder også for ellipsebevegelse (Newtons generalisering av Kelpers 3. lov).
Vi kan for eksempel bestemme massen for Jupiter når banebevegelsen for månen Io er kjent. Vi må med
andre ord kjenne halve avstanden mellom perihel og aphel (a = 421 000 km) og den sideriske perioden for Io
(P = 1,77 dager). Anta at Ios masse er ubetydelig i forhold til Jupiter massen (Svar: 1,89 exp27 kg)
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1.13 Keplers 3 lov og bevegelseslovene til Newton gir gravitasjonsloven (ikke pensum)
Vi antar at planeten følger en sirkelbane og at tyngdepunktet for planet/Sol ligger i sentrum av Sola. Det
vil si at Solen masse er mye større enn planetens masse.

Benytter Keplers 3. lov, vi må innføre proporsjonalitetskonstant når vi går over
til SI-systemet. Vi kan finne k dersom vi kjenner planetens sideriske periode og planetens baneradius:

2

k r

P

3

r er avstanden mellom Sol og planet

Vi antar at farten i banen er konstant, da gjelder sammenhengen:

P

2   r
v

Ved innsetting i Keplers 3 lov:
2 2

4   r
v

2

k1 r

3

vi multipliserer begge sider med massen (m) og "snur litt" på uttrykket:
F1

m

v

2

2

4   m

r

k1 r

2

Uttrykket til venstre er sentripetalkraften for et legeme (måne eller planet) med masse (m) som
går i en sirkulær bane, kraften som holder planeten på plass må i banen rundt Sola må være
gravitasjonskraften.
Newtons tredje lov sier: Sola virker på planeten med en kraft. Planeten virker på Sola med en
kraft, disse er like store. M er Solens masse

2

F2

4   M
k2 r

2
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Da får vi:
2

4   M  m

F

k3 r

2

1

M

1

m

k1

k3

k2

k3

Innfører en ny konstant:

G

F

G

4 

2

k3

m M
r

2

F er gravitasjonskraften mellom to legemer
M og m er massen av de to legemer
r er avstanden mellom de to messesentra.

1.14 Den universelle gravitasjonen, den gjelder på Jorden, Melkeveien og i hele universet
Newtons mekanikk er en hjørnestein i fysikk som vitenskap fordi Newtons lover kan forklare og forutsi
viktige begivenheter.
Også i dag sendes det astronauter ut i baner rundt Jorden og romfartøy sendes til andre planeter, likningene
til Newton brukes når deres baner skal beregnes.
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Figuren viser den første reisen til Månen i juli 1969. Det er landingsfartøyet (Eagle), Apollo 11. Bildet er tatt
fra romfartøyet Columbia og viser Eagel etter oppholdet på Månen. Keplers 3. lov formulert av Newton
beskriver banen til romskipet rundt Månen, den samme formuleringen beskriver Månens bane rundt Jorden.
(Michael Collins, Apollo 11, NASA)
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Comet Halley på himmelen i 1986 (Aktivitet 12)

Av og til viser kometer seg på himmelen, noen av dem følger parabelbaner og vil aldri komme tilbake.
Kometen Halley (1656-1742) er en kjent elliptisk komet, den passerte Solen i 1910, kom tilbake i 1986 og
vil komme tilbake i 2061, Perioden er 76 år. (e = 0,967)
Edmund Halley var en venn av Newton, han undersøkte tre historiske observasjoner (1456, 1531, 1607 og
1682) av en komet som hadde vist seg i intervall på 76 år. Halley antok det var den samme kometen og
benyttet Newtons mekanikk og fant at den skulle komme til syne 1758. På julaften 1757 dukket den opp på
samme dag som Newton hadde gebursdag. Den ble kalt Halley komet. Hverken Halley eller Newton fikk
oppleve denne store begivenheten på himmelen. En begivenhet som bekreftet Newtons lover.
Oppdagelsen av den åttende planet (Uranus) var også en suksess for teorien til Newton. Den syvende planet
Uranus ble oppdaget tilfeldig av William Herschel i 1781. Femti år etter oppdaget Couch Adams (England)
og Le Verrier (Frankrike) at Uranus ikke fulgte forventet banen og begge konkluderte med at der måtte være
en ukjent planet utenfor. Le Verrier kunne forutsi at der måtte ligge en planet i stjernebildet Vannmannen.
Neptun ble oppdaget 23. september 1846 i en posisjon som avvek ca. 1 grad fra beregnet posisjon.
Vi må til slutt bemerke at Newtons mekanikk har sine begrensninger. Den gjelder ikke for systemer med
hastighet opp mot lyshastigheten og i systemer med ekstrem stort tyngdefelt.
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1.15 Tidevannskreftene
Omtrent 3/4 av Jordens overflate er dekket av vann, i snitt er vanndybden 3,6 km (Astronomy: Chaisson,
McMillan). Vi har alle erfart at havnivået stiger og faller, vi kaller femomenet for flo og fjære. Forskjellen
mellom flo og fjære er avhengig av hengig av observasjonsstedet og årstiden. Det er den samme kraften som
holder Jorden i bane rundt Solen og Månen i bane rundt Jorden som er årsaken flo og fjære.
y

x

Månen

Osceanet

FB

FA

x

FC

Jorden

y

Vi har sett at gravitasjonskraften mellom to objekter avtar når avstanden øker, av den grunn er FA større enn
FB. Punktet A ligger nærmere Månen enn punktet B, avstanden mellom disse punktene er lik Jordens
diameter (lengden av pilene viser den relative størrelsen mellom kreftene). Differansen mellom disse to
kreftene er ca 3%, det er denne differansen mellom FA og FB fører til tidevanns bulken. I løpet av ett døgn vil
en tidevanns bølge treffe kysten to ganger, med omtrent 6 timers mellomrom. Tidevannseffekten er altså et
resultat av Jordens rotasjon og at Månen trekker mer på vannmassene på den siden av Jorden som ligger
nærmest Solen.
y

Månen

Osceanet
FB - Fc
x

FA - FC
x
Jorden

y

Figuren viser retningen på tidevannskreftene sett i forhold til Jorden sentrum. Tidevannskraften er lik Månes
gravitasjonskraft på det lokale stedet minus gravitasjonskraften i sentrum av Jorda. De horisontale kreftene
fører til at vannmassen (oceanet) trykkes flatt. Tidevannskraften nærmest Månene sørger for at
vannmassene fjerner seg fra overflaten. Tidevannskraften lengst vekk fra Månen sørger for at Jorden
fjerner seg fra vannmassene. De vertikale kreftene presser vannet vekk fra overflaten og bulken øker.
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Hubble ST/NASA/ESA
I millioner av år har galaksene NGC 2207 and IC 2163 hatt “felles” tyngdefelt. Tidevannskreftene fra den
største galaksen (NGC 2207) deformert den minste galaksen IC2163. Strimmelen (“tidevannsbølgen”) til
høyre i bildet har en lengde på 100 tusen lysår. NGC 2207 og IC 2163 har en diameter på 143,000 ly og
101,000 ly. Begge galaksene ligger i en avstand på 114 million fra stjernebildet Canis Major (Store Hund).

1.16 Aktiviter:
1. Animasjonen 4.2 viser bevegelsen av planeten Mars i forhold til stjernene. Legg merke til planetens
retrograde bevegelse øst til vest. Planeten har varierende vinkelhastighet og den stopper
tilsynelatende opp i perioder.
2. Studer animasjonen og se om den forklarer tydelig det Ptolemaiske sirkelsystemet (Animasjon 4.3A)
3. Den heliosentriske modellen (Animasjonen 4.4A) forklarer den retrograde bevegelsen. Jorden
beveger seg rundt Solen i sirkelbanen innenfor Mars, Jorden banehastighet er større enn
banehastigheten for Mars. Sett fra Jorden vil Jorden relativt til Mars i en periode gå vestover på
himmelen
4. Animasjon 4.5 Synodisk og siderisk periode for planetene
5. Ta fram utstyret i Keplers koffert og konstruer en ellipse og bestem ellipsens eksentrisitet (e)
6. Animasjonen 4.6 viser Keplers 1. og 2. lov
7. Animasjonen 4.7 viser hvordan et legeme faller fritt rundt Jorden
8. Ta i bruk “Starry Night” og finn Venus. Undersøk hvordan størrelsen på vinkeldiameteren varierer
med fasen.
9. Ta i bruk “Starry Night” og finn Jupiters måner. Forsøk å finn omløpsperioden til Io.
10. Finn SI-konstanten i Keplers 3. lov for systemene Jord - satellitt og Sol - planet
m2
11. Utled uttrykket: r1
a
m2  m2
12. Ta i bruk "Starry Night" og observer banen til Halleys komet. "Favourites/Solar System/Comets and
Asteroids/Comet Halley Orbit"
13. Hva er springflo? Hva er nippflo?
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1.17 Oppgaver

Oppgave 1
Et romfartøy går i en ellipsebane rundt Sol. Avstanden til Solen når romskipet er lengst vekke fra Solen
(aphel-punktet) er 0,4 AU. Avstanden til Solen når romskipet er nærmest Solen (perihel) er 0,1 AU. Finn
middelavstanden mellom romfartøyet og Solen.
Oppgave 2
En komet har en siderisk periode på 125 år, den beveger seg i en langstrakt bane med høy eksentrisitet. I
perihel kommer kometen veldig nær Solen. Finn kometens midlere avstand til Solen. Hvor langt vekk fra
Solen kan kometen komme?
Oppgave 3
Hvilke observasjoner gjorde Galilei som styrket den heliosentriske modellen? Hvorfor var disse
observasjonen i strid med den geosentriske modellen til Ptolemy? Begrunn hvorfor ingen før Galilei har
observert det samme som Galilei.
Oppgave 4
Den synodiske perioden for Merkur er 115,88 dager. Bergen planetens sideriske periode.
Oppgave 5
En asteroide har avstanden 2.0 AU i perihel og 6.0 AU i aphel.
a) Finn halvparten av ellipsens største akse.
b) Finn asteroidens sideriske periode i banen.
c) Finn asteroidens synodiske periode (ikke pensum)
Oppgave 6
En komet går i bane rundt Solen, den har en siderisk tid periode på 64.0 år.
a) Finn halvparten av ellipsens største akse.
b) I aphel kommer kometen i en avstand på 31,5 AU fra Solen. Hvor langt er kometen fra Solen i
perihel?
Oppgave 7
a) Et romskip skal til Mars, den vil ”gli” langs en bane til den når Mars. Skal romskipet gå
i en bane rundt Mars må farten reduseres ellers vil den ”svinge” rundt Mars og vende tilbake til Jorden.
Banen til romskipet har Jorden i perihel og Mars i aphel. Finn halvparten storaksen (a) i ellipsen. I denne
oppgaven kan vi tenke oss at Mars og Jorden går i sirkulære baner. Middelavstanden til Mars settes til
1,52 AU
b) Benytt Keplers 3. lov og finn hvor lang tid det tar romskipet å nå Mars
Oppgave 8
Finn gravitasjonskraften mellom Jorden og Månen. Sett middelavstanden mellom Jordens og Månens
sentrum til 384 400 km. Jordens og Månens masse er henholdsvis 5.98E24 kg og 7,35E22 kg. Hvor stor
er denne kraften i forhold til gravitasjonskraften mellom Jorden og Solen.
Oppgave 9
Perioden til Io er 1,77 dager og banestørrelsen er 421 000 km. Finn Jupiters masse.
Oppgave 10
En astronaut på Jorden har tyngden 490 N.
a) Finn astronautens masse på Jorden.
b) Finn astronautens masse på Callisto (den ytterste av de fire galileiske månene til Jupiter).
c) Finn astronautens tyngde på Callisto.
d) Finn forholdet mellom tyngden på Jorden og på Callisto.
Oppgave 11
En satellitt er geosynkron dersom den alltid står i senit sett fra et bestemt punkt på Jorden.
a) Finn satellittens periode.
b) Finn avstanden fra Jordens sentrum og ut til satellitten.
Oppgave 12
Vi skal i denne oppgaven tenke oss en planet med samme masse som Jorden, den skal rotere rundt en
stjerne som har en masse lik fire ganger større enn Solens. Planeten midlere avstand til stjernen skal være
1 AU.
a) Finn planetens sideriske periode (svar:0,5 år)
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Oppgave 13
Gå til nettstedet http://verdensrommet.org/ og finn artikkelen "Historien om det
heliosentriskunivers". Les gjennom den.

Oppgave 14
Finn omløpstiden for ISS når baneradien er 6758 km

Observasjonsoppgaver
Oppgave 1
a) Undersøk om det er mulig å observere Venus og Jupiter (og de galileiske månene)
b) Bestem elongasjonen til Venus, benytt Starry Night og kontroller svaret
Oppgave 2
Starry Night: 4.58; 4.59; 4.60 i lærebok

1.18 Løsningsforslag:
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Oppgave 8
1.98.1020 N, kraften mellom Jorden og Solen er 178 ganger større; se side 84 i læreboka).
Oppgave 9
1,88 exp27 kg
Oppgave 10
a) 50 kg
b) 50 kg
c) 62 N
d) 8
Oppgave 11
a) 24 timer
b) ca. 42000km
Oppgave 12
0,5 år
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