Side 1

UNIVERSITETET I OSLO
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Eksamen i:
AST1010 – den kosmiske reisen
Eksamensdag:
15 november 2005
Tidspunkt for eksamen: kl 09.00 (3 timer)
Oppgavesettet er på 3 sider
Vedlegg:
Ingen
Tillatte hjelpemidler:
Ingen
Kontroller at oppgavesettet er komplett
før du begynner å besvare spørsmålene.
Det anbefales å gi forholdsvis korte svar på hvert spørsmål, men å
svare på så mange av spørsmålene som mulig. Hvert spørsmål
teller likt ved bedømmelsen, men det legges vekt på at
besvarelsen demonstrerer en viss kunnskapsbredde.
1. Hva forstår vi med jordaksens presesjon og hva forårsaker
presesjonen?
2. I Almanakk for Norge i 2004 (nynorskutgaven) sto det at man
hadde en måneformørkelse den 31 mai dette året. Videre anga
almanakken at man på deler av jorda også kunne se en solformørkelse den samme dagen. Forklar hvorfor vi ikke kan ha en
solformørkelse og en måneformørkelse på samme dag. Den 31
mai hadde man videre nymåne. Var formørkelsen denne dagen en
solformørkelse eller en måneformørkelse? Begrunn svaret.
3. Hva er Doppler-forskyving? Hvordan kan vi bruke Dopplerforskyvingen av spektrallinjer til å måle hastigheter som stjerner
har i forhold til oss? Måler vi hele hastigheten til stjernen med en
Dopplermåling?
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4. Figuren nedenfor viser spekteret til sola i det synlige (visuelle)
spektral området. Hva forstår vi med uttrykket ”synlig lys”? Finnes
det lys eller ståling som vi ikke kan se? Vi merker oss at lyset i
figuren er splittet opp i mange farger. Hvilke farger har de
henholdsvis lengste og korteste bølgelengdene? De mange mørke
linjene i solspekteret er absorpsjonslinjer. De ble oppdaget av
Joseph von Fraunhofer i 1814. Forklar hvordan disse linjene kan
brukes til å fastlegge hvilke grunnstoffer som finnes på sola.
Hvilket grunnstoff har vi mest av på sola? (Svar kort med en
setning, på hvert underspørsmål.)

Figur 1. Solspekteret i synlig lys.

5. Månens overflate er oversådd med meteorkratre. Videre har
månen store områder hvor overflaten er mørk og hvor vi finner få
kratre. Dette er de så kalte havene. Når ble månekratrene dannet?
Hvordan ble de dannet og hvorfor er de stort sett runde? Hvordan
og når ble månehavene dannet? Hvordan vet vi at de er yngre enn
de fleste kratrene?
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6. Venus blir av og til kalt jordas tvillingplanet. Nevn kort noen
likhetspunkter og forskjeller mellom Venus og jorda. Syns du
betegnelsen tvillingplanet er treffende?
7. Vulkaner på Mars er mye større enn vulkaner på jorda. Hvorfor?
8. Beskriv kort den indre strukturen til Jupiter og Saturn. Har
Uranus og Neptun samme slags indre oppbygging som Jupiter og
Saturn?
9. Hvordan lager sola og stjernene de enorme energimengdene
som de stråler ut? (Det er ikke nødvendig å gå i stor detalj om
kjernefysiske prosesser.)
10. Bildet nedenfor viser en solflekk. Hva forstår vi med
uttrykkene umbra og penumbra i solflekker? Hvorfor ser
solflekker mørke ut mot den lysende soloverflaten? Hva er
solflekksykelen (sunspot cycle)?

Figur 2. En solflekk med umbra og penumbra.
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11. Tegn Hertzsprung-Russell diagrammet så nøyaktig du kan.
Sett benevnelser på aksene. Tegn inn hovedserien og solas
posisjon på hovedserien. Hvor i Hertzsprung-Russell diagrammet
finner vi de fleste kjempestjerner og superkjemper? Hvor finner vi
hvite dverger?
12. Hva er en Cepheide? Hvordan bruker vi Cepheider til å måle
avstander i universet?
13. Stjerner som er større enn 8 solmasser eksploderer som
supernovaer av type II. Hva blir igjen etter at stjernen har
eksplodert? Ville vi hatt planeter av stein og metall med liv basert
på kullstoff forbindelser dersom vi ikke hadde hatt supernovaer i
universet? (Gi en kortfattet begrunnelse av svaret.)
14. Hvordan kan vi slå fast at 90 prosent av massen i vår Melkevei
er så kalt mørk materie som ikke stråler? Finnes det mørk materie
i andre galakser?
15. Forklar hvordan universets utvidelse gjør at spektrallinjene i
lyset fra fjerne galakser har lengre bølgelengde enn de samme
linjene i spektra tatt i laboratorier på jorda.
16. Hva mener vi når vi sier at universet er isotropt og homogent?

