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Rundt og rundt

 Jorda går rundt sola og 
rundt seg sjøl.

 Månen går rundt jorda 
og følger med på ferden 
rundt sola.

Klikk her

http://filarkiv.viten.no/?content=moon_rotate
http://filarkiv.viten.no/?content=moon_rotate


Dag og natt

 Fordi at jorda snurrer 
rundt seg sjøl får vi dag og 
natt

 Det vil alltid være dag på 
halve kloden og natt på 
andre halvparten

Klikk her

http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=2211145&skipDecorating=true
http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=2211145&skipDecorating=true


Sola skinner på halve jordkloden



Årstider

Årstider kommer av at 

 Jorda går rundt sola og at

 jorda står skeivt. 

Klikk her

Eller her

23,5 °
Jordaksens vinkel

http://www.lokus123.no/static/flashEmbedder.jsp?contentItemId=1951524&selectedLanguageId=1&title=Seasons
http://www.lokus123.no/static/flashEmbedder.jsp?contentItemId=1951524&selectedLanguageId=1&title=Seasons
http://intern.forskning.no/arnfinn/baner/baner_nonpop.html
http://intern.forskning.no/arnfinn/baner/baner_nonpop.html


Polarsikelen

 Polarsirkelen er grensa 
for hvor det er mørketid 
og midnattsol.

 Sirkelen vil flytte seg litt 
ettersom vinkelen på 
jordaksen varierer

 Hos oss går den over 
Saltfjellet



Om månen

 Overflateskorps
varierende på tjukkelse. 
(100-0 km)

 To typer terreng:
- gammelt og 

kraterbelagt
- sletteland dekket 

av lava

 Sydpol-Aitken er 
solsystemets største 
krater

 Teori:
En mulig forklaring på hvordan 
jordas måne ble til. Et objekt på 
størrelse med Mars braste inn i 
jorda og slynget ut materiale som 
dannet månen. 



Månen
 Går en gang rundt 

jorda på 1 måned 
(29,5 jord-dager)

 Den bruker like lang 
tid på å gå rundt seg 
sjøl.

 Derfor er det samme 
siden av månen som 
snur mot jorda hele 
tida 
(bundet rotasjon)



Månefaser
 Vinkelen mellom jorda, månen og sola forandres etter 

hvert som månen går rundt jorda.

 Sett fra jorda blir da ulike deler av månen opplyst  fra sola.

http://filarkiv.viten.no/?content=manefaser
http://filarkiv.viten.no/?content=manefaser
http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=2211139&skipDecorating=true
http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=2211139&skipDecorating=true


The Dark Side of the Moon

”Baksida er 
ikke mørk. 
Den får like 
mye lys som 
resten av 
månen. Men 
vi ser aldri 
baksida

Pink Floyd:
The Dark Side of

the Moon

http://detutroligeuniverset.files.wordpress.com/2008/02/jorda220.jpg
http://detutroligeuniverset.files.wordpress.com/2008/02/jorda220.jpg


Månen

Jorda og månen



Månen



Lenge siden sist

 Baksiden først utforsket av 
Luna3. Flest stedsnavn etter 
Russere

 Det har ikke vært mennesker 
på månen på 37 år.

 Første gang var i 220. juli 1969 
med Apollo 11

Litt mer om månen

http://filarkiv.viten.no/?content=moon
http://filarkiv.viten.no/?content=moon


Formørkelser

 Hvis månen blir mørk har 
vi måneformørkelse

 Da er det jorda som kaster 
skygge på månen

 Hvis sola blir mørk har vi 
solformørkelse

 Da er det månen som 
kommer i mellom oss og 
sola



Måneformørkelse
 Når fullmånen kommer 

inn i Jordas skygge vil vi 
se en måneformørkelse Kan vi ha måneformørkelse 

ved halvmåne ?



Måneformørkelser

 Månen blir rød i skyggen av 
jorda. Dette skyldes 
lysbrytning i atmosfæren

Klikk her

http://filarkiv.viten.no/?content=moon_eclipse
http://filarkiv.viten.no/?content=moon_eclipse


Solformørkelse

 På tegningen er det total solformørkelse ved A 
og delvis formørkelse ved B

 Fotografiene viser en ringformet formørkelse Klikk her

http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=1952718&skipDecorating=true
http://www.lokus123.no/?marketplaceId=1892264&languageId=1&siteNodeId=1952718&skipDecorating=true


Mer om solformørkelse

En ringformet formørkelse



Solformørkelser

Bilder tatt fra 
Østerrike 11. aug
1999

http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/antarktis03/bo1.jpg
http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/antarktis03/bo1.jpg


 Månen og jorda 
sirkulerer ikke i samme 
plan.

 Derfor får vi ikke 
formørkelser hver måned

 Planene står i en vinkel 
på 5°

Det er når månen er 
ny og full ved 
knutepunktene vi 
kan få formørkelser


