


Holte skole 11 februar 



Holte skole 11 februar gr. 2 



Holte skole 11 februar gr. 3 



Stjerne himmelen 11 februar kl. 21:00 



1. Observer med det blotte øyet hva som skjer når vi varmer opp spikeren (smeltepunkt: 1538 grader celsius). 

2. Benytt et Newton prisme (eller gitter) og observer hva som skjer når vi  varmer opp spiken. 

Hvorfor lyser Solen? 



Hvorfor har stjernene forskjellige 

farger? 



Stearinlysets flamme er hvitt lys  

Fordi: (se  neste bilde) 



Hvitt lyset er en blanding av alle regnbuens 

farger 



Newton oppdaget fargene i sollyset 

Spekteret fra en glødende spiker inneholder de samme fargene. 



Solens intensitetskurve 



Fargene i lyset fra hydrogen 

Rødt: 656 nm 

 

Blått: 486 nm 

 

Fiolett: 434 nm 

Fargene mellom  

linjene er lys fra 

hydrogenmolekyket  





Kromosfæren 20. april 2013 kl. 12:47 

 

656,28 nm : Hydrogen - Alfa 
Solen i rødt lys 



Fotosfæren og kromosfæren 20. 

april 2013 

Kromosfæren 20. april 2013 kl. 12:47 

 

656,28 nm : Hydrogen - Alfa 

Fotosfæren 20. april 2013 kl. 17:54 



Solens atmosfære 

NB! Tallene på y-aksen 

er 10 ganger srtørre (ref: 

Modern Astrophysics)   

Temperaturen øker fra  

4400K til 10 000K på  

toppen av kromosfæren 

 

Temperaturen i fotosfæren 

 endrer seg fra 5800K til 4400K  

Helium ble første gang 

observert i atmosfæren 

(1869), 30 år før gassen ble 

produsert på Jorden 



Hydrogen alfa: 656,28nm  

Solens kromosfære i «lys av H-alfa (Tycho observatoriet)  





Vi tar bilder av solflekkene 



Solflekkene i dag 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/


Stjernen Vega har hydrogen i 

atmosfæren 

 

Figuren viser åtte Balmerlinjer i spektret for stjernen Vega. 

Fra H-alfa (656.3 nm) til den siste H-tetha (388.9 nm), serien 

slutter ved bølgelengden 364,6 nm. Vega er en av de tre 

stjernene I sommertrekanten. 

  



Emisjonslinjer og absopsjonslinjer 

Figuren viser et kontinuerlig spektrum, absorpsjon linje 

spektrum og emisjonslinje spektrum. Vi kan se 

absorpsjonslinjene dersom bakgrunnen er varmere enn 

gassen. Emisjonslinjene sees dersom bakgrunnen er kaldere 

enn gassen. 



Vil Sola knuse kometen Ison? 

6. November 2013 (4 minutt mellom bildene) 



28. nov 2013 om kvelden kl 1930 (SkyMap), avstanden til 

Solen overflate er 1,2 millioner km. Solens diameter er 1,3 

millioner km.  NASA hevder at (se video) temperaturen i 

dette området er 2760 grader.  

Kometen runde Sola 

http://www.verdensrommet.org/node/248

